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މިއީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ާޤނޫނު އަސާސީެގ 

ވަނަ އަހުަރ  2008ގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،) 1(ވަނަ މާއްދާގެ  96

ދައުލަތުން ހިނގި ޚަރަދާއި، ދައުަލތަށް ލިުބނު އެއްޗެއްގެ ހިސާބު 

ވަނަ އަހަރަްށ  2010ރައްޔިތުްނގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި، 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް، އެމަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ލަފާކުރައްވާ 

ބަޖެޓް ހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންްޑ 

  .ޓްރެޜަރީ އޮނަރަބަްލ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމް ދެއްވި ބަޔާނެވެ 

ަބެޖްޓ  ދައުލަތުގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރައްވާ 2010

ވީ އަންގާރަދުަވހު އޮތް ރައްޔިތުންގެ  2009ނޮވެމްބަރ  24ހުށަހެޅުއްވީ 

  .ވަނަ ޖަލްސާއަށެވެ 67މަޖިލީހުގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ަބޖެްޓ  2010

ލީހުން ހޮއްވެވި ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓަްށ މަޖިލީހުން ދިރާސާކުރެއްވުމަށް މަޖި

މެންޑޭޝަންތަކާއި ގެންނެވި އިސްލާުޙ ތަކާއެކު އިތުރު ކުރެއްވި ރެކޮ

 24ނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެއްވި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވީ  ވަ  2010

ވަނަ ރައްޔިތުންެގ  17ވީ ބުރާްސފަތި ދުވަހު އޮތް  2009ޑިސެމްބަރ 

އެވަގުތު ޖަލްސާއަްށ ، ވަނަ ޖަލްސާގައި 78މަޖިލީހުގެ 

  .މެންބަރުންގެ އިއްތިފާޤުންނެވެ 75ޙާޒިރުވެވަޑައިގެންނެވި 



 

  
ންގެ ފާސްކުރެއްވިއިރު ރައްޔިތު  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް  2010

  މަޖިލީހުން ގެންނެވި ބަދަލުތައް 

ންގެ މަޖިލީހުން ހޮއްވެވި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާ ކުރެއްވުމަށް ރައްޔިތު  2010      
ތަކާއިއެކު ބަޖެޓް  ޙު ކުރެއްވި ރެކޮމެންޑޭޝަން ތަކާއި ގެންނެވި އިސްލާ ގެ ރިޕޯޓަށް މަޖިލީހުން އިތުރު ކޮމިޓީ 

  .ހުށަހެޅި ޖުމްލަ އަށް ތިރީގައިމިވާ ގޮތަށްވަނީ ބަދަލު ގެންނަވާފައެވެ 

 11,973,095,567          :ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ 

 :ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރި 

 6,527,516       ސިިވލްސަރިވްސ ކޮމިޝަްނެގ ބަޖެޓް 

 4,153,985        ކޮރަޕްޝަން ކޮމިަޝްނގެ ަބެޖޓް-އެންޓި 

 2,619,790      ޖުޑީޝަލް ސަރިވސް ކިޮމޝަްނގެ ބަޖެޓް 

  ޑިޕާޓްމަްނޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް ެއޑްމިނިސްޓްޭރޝަްނާއއި
 105,139,619      އެޑިޕާޓްމަންްޓގެ ދަުށގަިއވާ ތަްނތަނުެގ ބަޖެޓް 

 14,689,097        ޝަްނސް ޮކމިަޝންގެ ބަޖެޓް އިލެކް

 5,735,297        ޕްރޮސެކިއުޓަރ ެޖނެރަްލގެ ަބޖެޓް 

 1,618,036     ޕޮލިސް އިންެޓގްރިޓީ ކޮމިަޝްނެގ ަބޖެޓް 

 22,632,309        ރައްިޔތްުނެގ މަިޖލީހުގެ ިއދާާރގެ ަބޖެޓް 

 3,512,143        ހިޔުަމްނ ރައިްޓްސ ކޮމިަޝންގެ ަބެޖޓް

   މަޑިފުށީ މީހްުނގެ .ުނ ތއްލުގެ  ސްނީާމގަިއ ެގދޮރު 
  35,000,000      ގެޮދރު ިޢމާާރތް ުކރުމަށް 

  617,675,510    ސިވިލް ަސރިވްސ ުމވައްޒަުފްނގެ ުމސާރަ ބޮޑު ުކރުމަށް

  ރުފިޔާއިން  617,680,000މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ފާސްކުރި (
 -/4,490މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ދިމާކުރުމަށް ޓަކައި 

  )އުނިކުރެވިފައި ރުފިޔާ

  820,104,287     800,985      ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭފައިާސއަްށ އިތުުރ ކުރި 
  

  :ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓުން އުނިކުރި 

  (2,916,886)    ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ިބއުޯރގެ ބަޖެޓް 

     (18,318,313)  )15,401,427(        ޣިޔާޘުއްީދްނ ސްޫކލްގެ ބަޖެޓް 

  12,774,881,541      ފާސްކުރި ބަޖެޓްގެ މުޅިޖުމްލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

އަިދ މީގެ އިުތުރން އެއްބަޖެޓުްނ އުނިކޮްށ ައނެއްަބޖެޓަްށ އިުތރުކުާރ ޮގތަްށ ތިީރަގއިމިާވ ބަދަލުތަްއ ބަޖެޓަށް 

  .ގަެނއުަމށް ަރްއިޔތުންގެ މަޖިލީުހން ިނންެމވިެއވެ

  އިތުރުކުރި     އުނިކުރި            

     100,000,000  )    އެެހނިެހްނ ޮގތްޮގތުން ޭދ ެއހީގެ ފައިސާ( 228999ބަޖެޓް ކޯޑް 

  100,000,000              މަސްވެރިންނަްށ ސަބްސިޑީޒް ިދނުމަށް 

  50,000,000        ) ަފއިސާ އެީހގެ ދޭ ައމިއްލަަފރާތްތަކަށް ( 228003 ކޯޑް ބަޖެޓް

  50,000,000        ިދުނމަށް  ސަބްސިޑީޒް ވެިރންނަށްދަނޑު 

  10,000,000         ސްކޫލްކުދިންނަްށ ބޭނުންވާ ތަކެްއާޗއި އިމްިތހާން ީފެގ އެީހެގ ބަޖެޓް 

   10,000,000       އަތޮުޅތަކުަގއި ްސކޫލް ޢިމާާރތްކުުރމުގެ ޚަަރދު 

 2,106,000  213002ގެ ކޯޑް މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއންޑް ޓްރެޜަީރގެ ާޚްއޞަ ބަެޖޓް

 34,401,427 228003މިނިސްްޓރީ އޮފް ފިނޭންސް ެއނޑް ޓްރެަޜރީެގ ޚާްއޞަ ބަެޖޓްގެ ކޯޑް 

     702,000 ން 213002ޕެންޝަްނ އެންްޑ ޕްރޮވިެޑންޓް ަފންޑް ސެކްޝަްނގެ ބަޖެްޓ ކޯޑް 

  2,808,000     ރުފިޔާ އަްށ ިއތުރުުކރުމަށް  2000/-ުރފިޔާ  500/- ޙާފިޒުންަނށް މަހަކު ދޭ 

  15,000,000             ޖުޑީޝަީރ ބިލްޑިންގ ޢިމާރާްތ ކުރުމަށް 

  15,401,427      އަށް  228003ޔާޘުއްީދން ަބެޖޓް ކޯޑް ޣި

  4,000,000        މީޑިޔާ ސަބްސިީޑޒް ިދނުަމށް 

   41,800,000      ން  421002ބަޖެޓް ކޯޑް 

  41,800,000        އަށް  421003ބަޖެޓް ކޯޑް 

   85,700,000     ފީހުެގ ބަޖެޓް ޕްރޮވިންސް އޮ  7

   85,700,000    ގެނަމުަގއި" ލާަމރުކަޒީ އުޫޞލުން އާިދރީ ދާިއރާތަްއ ހިންުގމުގެ ޚަަރދު"

        324,709,427 324,709,427 

ގެ މަޖިލީހުން ބަޖެޓް ފާސްކުރެއްވިގޮތަށް  ކަމަށްވާތީ، މި ތައްޔާރު ކޮށްފައިވަނީ ރައްޔިތުންމި ފޮތް 

ން ބަޖެޓް ނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިީލހުވާހުރިހާ ހިސާބުތަކެއްވެސްގައިވާ " 2010 –ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް " ފޮތުގައިވާ 

    .ދެންނެވީމެވެ ޓަކައި މިވާހަކަ މި ފޮތް ބައްލަވާ ފަރާތްތަކުގެ ސަމާލުކަމަށް. ކޮށްފައެވެފާސްކުރި ގޮތަށް ބަދަލު





 

 

 

 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ރައްޔިތުންގެ  2010
  މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުއްވި ޖަލްސާގައި 

ރެޜަރީ އޮނަރަބްލް ޓް މިނިސްޓްރަ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް 
  އަލްފާޟިލް ޢަލީ ހާޝިމް 

  ދެއްވި ބަޖެޓް ބަޔާން 
  

  2009ނޮވެމްބަރ  24

 
 

 މިނިސްްޓރީ ޮއފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްެރަޜރީ 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ





  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
  މް ޢަލީ ހާޝިއޮނަރަބަލް އަލްފާޟިލް 

  
  





  

1 

  

  

  

  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
  މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ

 

  ބަޖެޓް ބަޔާން ދައުލަތުގެ އަހަރުގެ  ވަނަ  2010

  

  

  

ލަވާާތއި ސަލާމް ލެއްުވން އެިދ ސަ .ހަޒުރަތަށް هللا މާތް  ގަަދ ކީރިތި ވަންތަހުރީ  ހަމްދާ ޝުކުރު

    . ޢަލަިއހި ަވސައްލަަމއަށްهللا މުޙަންމަދު ަސއްލަ ިމއުންމަުތގެ ާމތް ނަބިއްޔާ ދުއާކުރަނީ،

  

 ،ްއޒަްތތެރި މެމްބަރުންޢި ގެހުލީ މަޖި ގެރަްއިޔތުން، ޒަތްތެރި ަރއީސްއްގެ ޢި ހުލީމަޖިގެ ރައްޔިުތން 

  . ތުވަބަރަކާ  هللا އައްސަލާމު ަޢލައިކުމް ވަަރޙުމަތު

  

  ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ  2010

  ދައުލަތުގެ މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު ބަޔާން ދިވެހި 
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  .ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

ވަނަ އަހަރަްށ މިއަހަުރގެ މާރޗް ަމުހ  2009ަބޖެޓަކީވެސް،  ވަނަ އަހަރަްށ ުހށަހެޅޭ މި 2010 

 ައދި އެެހން ައހަރުތަކާ. ޖެޓެއްއަށް ބިނާކޮްށ ހުށަެހޅިފައިާވ ބަ ހުށަެހޅުނު ަބޖެޓު ފަދައިްނ މެދުރާސްތާ

ބަޖެޓަކީ އިންޓަރޭނޝަނަލް ަމނިޓަރީ ފަްނޑުްނވެސް ަޤބޫލުކުރާ،  އަހަުރގެ މި ޚިލާފަށް، މި

ބަޖެޓުގަިއވެސް، ޚަރަދުކުޑަކުރެވެން ހުިރ  މި. ހާސިލުކުެރޭވނެކަމުގެ ަޔޤީންަކން ބޮޑު ބަޖެޓެއް

ްއގަިއ ާއމްދަީނ އަިދ ާޚއްސަކޮށް، ެދމެހެއްޓެިނވި ގޮތެ. ދާއިރާތަކުްނ ވާީނ ޚަރަދުަތއް ކުޑަކުރެިވފައި

 . މުޙިންމުކަމެއް ދެވިފަިއާވނެ ބޮޑު އިތުރުކުރުމަްށޓަކައި ޓެކްސްގެ ިނޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ވަރަށް 

  

  . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ވަނަ އަހަުރގެ ެމދެއްހާ ހިސާުބން ފެށިެގން ދުނިއަށް ދިާމވެފަިއވާ އިްޤތިޞާދީ ީހަނރުކަމުގެ  2008

ވަަނ  2009ށް، އަދި ޚާއްސަކޮށް ރާްއޖޭގެ ފަތުރުެވރިކަމުގެ ިސާނއަތަށް އަސަރު ާރއްޭޖގެ އިޤްތިާޞދަ

ނަމަެވސް، މި ހީނަރުަކން ނިމުމަކަށް ައއުމުގެ ހެކިަތއް ވަީނ . ވަރަށް ބޮޑަްށ ފޯރާފައިަވނީ އަހަރު 

ރާއްޭޖގެ ވަނަ ައހަާރިއ ކުރިއަށް އޮތް ައހަރަްށ  2009މިގޮުތން، . މިހާރު ފެްނނަްނ ފަށާފައި 

ކަމެއް ކަމުގައި ައުޅަގނުޑ  ންމުހި ެބހޭ ގޮުތން ެއއްެޗއް ަދންަނވާލުމަކީ މު ދީ ތަސަްއވުރާއިޤްތިޞާ

  . ދެކެން

  

  

  

  



  

3 

   .ރައީސް ޢިއްޒަތްތެރި

  

ސިާނއަަތކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާުދެގ ދުވެިލ  ފަތުރުވެރިކަްނ ރާއްޖެއަށް ތައާރަފުކުރެުވނީްއސުރެ، މި

ވަނަ ައހަުރްނ ފެށިގެން ދުނިެޔއަށް  2008މިގޮުތން، . ބައްޓަންކުރާ އެންމެ މަިއަގނޑު ެއއް ިސނާއަތު 

ދިމާވެފަިއވާ ހީނަރުކަުމގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެިރން ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރުން މަދުާވން ފެށުމުން، 

ަނމަވެސް، . އިޤްިތޞާދަށް ވަަރށް ބޮޑަށް ަވނީ ފޯަރން ފަށާފައިމިކަމުގެ ައސަރުތައް ާރއްޖޭގެ 

ދަށަށް ދާނެަކމަށް އަހަުރެގ ކުރީކޮޅު  އިްނސައްތަ 11ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެިރްނގެ އަދަދު 

ލަފާކުރެވުނު ނަމަެވސް، ައހަރުގެ މެެދްއހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ާރްއޖެއަށް ޒިޔާަރތްކުރާ ފަތުރުވެިރންގެ 

 643,000އަހަުރގެ ނިަޔލަށް ގާތްަގނޑަކަށް  އަދި ިމގޮތުން މި. ދު ދިޔަީއ ރަނަގޅުވަުމންއަދަ

އާއި އަޅާ ަބލާއިުރ  2008 ،ިމއީ. ފަތުރުވެިރން ރައްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާނެަކމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވޭ

 5.1ލާިއރު އަށް ބައިންސަްއތަ 11ނަމަެވސް، ކުރިން ލަފާކުރެވުނު . ދަށް ައދަދެއް އިންަސއްތަ 5.9

  . ެހޔޮ ބަދަލެއް އިްނސައްތަ

  

ވަނަ އަހަުރްނ ފެށިެގން ިދމާވެފައިާވ  2008ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިާނއަުތގެ ކުިރއެރުަމށް ބަލާއިރު، 

 4.8ވަނަ އަހަރު މި ސިާނއަތުެގ ދުވެލި ަވީނ  2009އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަުމގެ ސަބަބުން، 

ވަނަ ައހަުރގެ ފަހުކޮޅުން ެފށިގެން، ފަުތރުވެިރްނ  2009ނަމަެވްސ،  .އިދަށަށް ޮގސްފަ އިްނސައްތަ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ  2010އަިދ ، ރާއްޖެއަށް ިޒޔާރަތްކުރާ ައދަދު އިތުރުާވން ފަށާފައި ވުމާއެކު

ަވނަ  2010ކުރިއަާރނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭތީ،  ިއންސަްއތަ  6.9ޒިޔާރަތްކުާރ ފަތުރުވެިރންެގ އަދަުދ 

 2012ވަނަ ައހަާރއި  2011ައދި . ކަމަްށ ލަފާކުރެވޭކުިރއަރާނެ ިއންަސއްތަ 6ނާއަްތ އަހަރު ިމ ސި 

  . ކުރިއަރާނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ އިންަސއްތަ  9.1އަދި  އިންަސއްތަ 8.7ވަނަ އަހަރު 
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ފަތުރުވެރިކަުމގެ ސިާނއަަތށް މިއަހަރު ލިބުނު ހީަނުރކަމަށާއި، ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރަށް ދިމާވެފަިއވާ 

ބޮޑެތި ކެޕިޓަލް  ެއކު،ަގއި ޑޮަލުރ ލިބުމުެގ ދަތިތަކާތަކާއި އަދި ާރއްޭޖގެ ބާާޒރުދަތި

ވަނަ އަހަރު އިާމރާތްކުރުމުގެ ސިާނއަުތ  2009 އިްނވެސްޓްަމންޓްތައް މަުޑޖެހިފައިވުުމެގ ސަބަބުން،

ވަަނ އަހަރަްށ ބަލާއިރު،  2010. ދަަށށް ދާނެކަމަްށ މިހާރު ަލފާކުރެވޭ އިްނސައްތަ 16.8

އިން ފެށިގެން އަލަްށ ދޫކޮށްފައިާވ ބައެްއ  2004، ކަުމގެ ިސނާއަުތ ރަނގަުޅވާްނފަށައިތުރުވެރިފަ

 ިއންަސއްތަ 3.4ިސާނއަތް  މި، ވުމާިއެއކު ރަށްތައް ަހަދން ފެށޭނެކަުމގެ ހެކިަތއް ފެންަނން ފަާށފައި

  .  ކުރިއަރާނެކަުމގައި ލަފާކުެރވޭ

  

  . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

އިން ފެށިގެްނ  2006ފަހު، ްސވެރިކަން ވަަރށް ރަނަގުޅުވމަށްއަހަރު ާރއްޖޭގެ މަވަަނ  2005

 2007، އިްނސައްތަ  1ގައި  2006ންަވރު ިމގޮތުްނ މަސް ބޭނޭ މި. މަސްވެރިަކން ދިޔައީ ދަްށަވމުން

ވަނަ އަހަރަްށ  2009. ދަށަްށ ދިޔަ އިންަސއްތަ 7.7އި ގަ 2008، އިންަސއްތަ 22ގައި 

. ދަަށށް ދާނެކަމުަގއި މިހާރު ލަފާކުރެވޭ އިންސައްތަ 26.7ބަލާއިރުެވްސ މަސް ބޭނޭ މިންވަރު 

 2010ވުމާއި އެކު،  ވަނަ އަހަުރގެ ތެޭރގައި ތެުލގެ އަގުަތއް ދަަށށް ގޮސްފައި 2009ނަމަެވސް، 

ުރ ެވރިކަން ރަނގަުޅާވނެކަމަށް މިހާަމސް ، ވަނަ އަހަުރ މަސްވެރިަކމަށް ފުރާ މިންަވރު އިުތރުވެ

އިަގއި އިންސަްއތަ 10ވަނަ އަހަަރށް  2010ސިނާއަުތގެ ކުރިއެުރްނ  ައދި މިގޮތުން މި. ލަފާކުރެވޭ

  . ހިފެހެއްޭޓނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

  

ދެްނެނވުުނ ބަދަލުތަކަށް ބަލައި،  ންުމ ިސނާއަތްތަކަށް އަްނާނނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިހިއިޤްތިޞާުދެގ މު

ައދި، . ދަށަށް ދާނެކަމަށް ިމހާރު ލަފާކުެރވޭ އިންަސއްތަ 3ވަނަ އަހަރު ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞދު  2009
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ވަނަ އަހަުރ ާރއްޖޭގެ ފަތުުރވެރިކަްނ ަރނަގނޅުވެ، މިކަމުގެ ަސބަބުން ފަތުރުވެރިކަާމިއ  2010

އަދި އިމާާރތްކުރުމާއި ަމސްވެރިކަުމގެ ސިާނއަތު އި، ގުުޅންުހރި ސިާނއަތްތަްއެވސް ަރނަގުޅވާްނ ފަށަ

ކުރިއަާރނެކަމަްށ  އިްނސަްއތަ 2.1ރަނގަުޅާވނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ުމޅި އިޤްތިޞާުދެގ ދުވެިލ 

  . ލަފާކުރެވޭ

  

ައންދާާޒކުރާ ހިސާުބތަކުން ދައްާކގޮތުން، ާރްއޖޭގެ ބެލެްނސް އޮފް ިމހާރު ވަނަ އަހަރަށް  2009

ަޤުއމީ އުފެއްދުްނތެރިކަމުގެ މިންަގނުޑން ބަލާއިުރ ރަނި ކަރަންޓް އެކައުންުޓގެ ދަޕޭމަންޓްްސެގ 

 51ވަނަ ައހަރު މިއަދަދު ުހީރ  2008. އިަގއި ކަމުަގއި ލަފާކުރެވޭ އިްނސައްތަ  25ހުްނާނނީ 

. އަށް އިތުުރަވނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އިްނސައްތަ  28ވަނަ އަަހރު މިއަދަދު  2010. އިަގއިއިްނސައްތަ 

ވަނަ އަހަުރ ރާއްޖެއަްށ ިއމްޕޯރޓުކުރެޭވނެކަމަށް ައްނދާޒާކުާރ  2010މަިއަގނޑު ސަބަބަކީ،  މީގެ

ުގޅިެގން ިވޔަފާރީގެ އެކަުއްނޓުގެ ފަރަގު ބޮޑުވާނެކަމަްށ އަންދާާޒ  ަވރު ވަަރށް ބޮޑުތަން އިތުރުވުމާމިން

  . ކުރެވުން 

  

 18ވަނަ އަހަރު ާރއްޭޖގެ އެކްްސޕޯރޓް އާރިނންްގސް  2010ވަނަ އަހަރާއި ައޅާބަލާއިރު  2009

ެއއީ، ރީއެކްސްޕޯރޓް ާއރިނންްގސްެގ ގޮތުަގިއ . މައްޗަށް ާދނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އިްނސައްތަ

ޖެިއްނ ރޭއްޖެިއން ބޭރުކުރެވޭ ތެަލށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިުތރުުވމާއި، މަސްެވރިކަން ަރނގަުޅވެ، ރާއް 

   .ބެލެވުނު  އެކްސްޕޯރޓްުކރެވޭ މަުހގެ ާބވަތްތައް އިުތރުވެ، ލިބޭ ާއމްދަީނވެސް ިއތުރުާވނެކަމަށް 

  

މިލިއަން ޑޮލަރަށް އަާރނެކަމަށް  299.1ވަނަ އަހަުރގެ ިނަޔލަށް ރާއްޖޭެގ ގްރޮސް ިރާޒރވްސް  2009

ލަުރެގ ބޮންޑު ހިމަނަިއެގްނ ޑޮ މިލިއަން 100ތެރޭގައި ވިްއކާ  މިއީ، ސަރުކާުރން މިއަހަރު. ލަފާކުރެވޭ

ވަަނ އަަހުރގެ ފަހުކޮުޅން ފެށިެގްނ ފަތުރުވެިރކަން ަރނަގޅުާވްނ  2009. ޖެހޭ އަދަދު 
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 ،ވަނަ ައހަުރ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިަކން ރަނގަުޅާވނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ އާއި  2010ފަށާފައިވުމާިއއެކު، 

ސަރުކާުރ ހިއްާސވާ ބައެއް ކުންުފނިަތްއ ސަރުކާރުގެ ޕްރަިއވެޓައިޭޒޝަން ސިާޔސަތުގެ ދަުށން 

ަބއިނަްލއަްޤވާީމ އެހީދޭ ފަރާތްތަކުެގ އެހީ ާރއްޖެއަށް ިލބޭނެކަމަށް  ،ޕްރަިއވެޓައިްޒކުރުމާއި

މިލިއަްނ  331.6ވަަނ އަހަުރ ނިޭމއިރު ާރއްޖޭެގ ރަސްމީ ިރާޒވްްސގެ ގޮތުަގއި  2010، ލަފާކުރެވޭތީވެ 

 2009ސްމީ ިރޒާުވން އިްމޕޯޓްކުރެވޭ ިމންަވަރށް ބަލާއިރު ރަ. ވޭުހްނާނނޭ ކަމަށް ައންދާޒާކުރެ  ޑޮލަރު

މަސް  3.8ވަނަ އަަހރު  2010މަސްދުވަުހގެ އިމްޯޕރޓްސް އަިދ  3.9ވަނަ ައހަރު އެވްރެޖްކޮށް 

   . އްޓޭނެކަަމށްވެސް އަންާދޒާކުރެވޭ ދުވަުހގެ އިްމޯޕރޓްސްަގއި ިހފެހެ

  

   ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

ލަތުްނ އު ވަަނ އަހަރު ދަ 2008ގަިއވާ ޮގތުގެ މަތިން )ހ(ަވނަ މާއްާދގެ  96ޤާޫނނު އަާސސީގެ 

ިމހާުރ ހުށަެހޅިފައިާވ މިބަޖެޓާއި އެކުަގިއ ވާނީ،  ލިބުނު ެއްއޗެްއގެ ިހސާބު ދައުލަތަށް ހިނގި ޚަރަާދއި، 

  . ތިޔަ އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީަހށް ހުށަެހޅިފައި 

  

ވަނަ ައހަރަްށ ބަލާއިރު، މިއަހަުރެގ އިސްާލހުކުރެވިފަިއވާ ޚަރަދުގެ ުޖމްލައަކީ  2009

ބާރަ ބިލިައްނ ސަތޭކަ ައށާރަ މިލިައްނ ހަތަުރސަޭތކަ ފަސްދޮަޅސް ހަަތރު ( 12,118,464,395

އާއި ހިލޭ  ވަނަ ައހަރު ދައުލަުތގެ އާމްދަނީ 2009އަދި . ރުފިޔާ) ހާސް ތިން ސަތޭކަ ނުވަިދހަ ފަސް

ދުއިަސްއތަ ސޯޅަ މިލިއަން، ބިލިއަން، ހަ ( 6,216,557,965އެހީއަށް ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ަވަނ  2009. ރުފިޔާ) ފަސް ސަތޭކަ ފަންސާްސ ހަތް ހާްސ ނުވަ ސަޭތކަ ފަސްދޮަޅސް ފަސް

 5,901,906,430އާއި ހިލޭެއީހއަށްވުރެ އިުތރުާވނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ،  އަހަުރގެ ޚަރަދު އާމްދަނީ

ރުފިާޔ ) ނުަވ ަސތޭކަ އެއް ިމލިއަން، ުނަވ ސަތޭކަ ަހ ހާސް ހަތަުރސަތޭކަ ތިީރސްބިލިައން  ފަސް(
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ބަޖެޓުގައި ިހމެނޭ އެިކއެކި މަޝްރޫޢު ހިްނގުަމްށ މިދަރަނި ފޫެބއްދުމަށް ހަަމޖެހިފައިަވނީ  .ދަރަިނާވނެ

އެްއ ބިލިައްނ، އެއް ( 1,136,983,808 ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ ބޭރުގެ ލޯުނ އެހީގެ ގޮުތގައި 

ރުފިޔާިއްނނާއި، ) ސަތޭކަ ތިީރސް ަހ މިލިައން، ނުަވ ަސތޭކަ އަށްިޑހަ ތިން ހާްސ ައށް ސަތޭކަ ައށް

ހަ ސަތޭކަ ތިީރސް ހަްތ މިިލއަން، ( 637,500,000 ލިބޭ ބޭރު ލޯނު ެއހީގެ ގޮުތގަިއ ފައިސާ ިއން 

 ެމދުވެިރކޮށް ޓްރެޜަރީ ބިލާއި ބޮްނޑު . އޭ.އެމް .ުރފިޔާ ިއންާނއި، އެމް) ފަސް ސަތޭަކ ހާސް

އެްއ ސަތޭކަ  ބިިލއަން ހަތަރު ( 4,127,422,622 ވިއްކަިއެގން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފަިއވާ 

   . އިންރުފިޔާ ) ހަތާީވސް މިިލއަން ހަތަރު ސަތޭކަ ބާީވސް ހާސް ަހސަތޭކަ ބާީވސް

  

   ،ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް 

  

 ދަުއލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީވަނަ އަހަރަށް މިހުށަޅޭ މެުދ ރާސްތާ ބަޖެޓުގައި  2010

ނުަވ ސަތޭކަ ހަތްދިހަ ތިްނ މިލިައން، ނުަވދިހަ ަފްސ ހާްސ  ބިލިައން،އެާގރަ ( 11,973,095,567

އާިއ  އާމްަދނީއަދި ަދުއލަތަށް ލިބޭަނކަމަށް ލަފާކުރެުވނު . ރުފިޔާ) ފަސް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަްސ ހަތް

ތިްނ ސަތޭކަ ުނވަ މިލިއަން، ދުިއސައްަތ  ިބލިއަން ހަތް ( 7,309,232,991ހިލޭ ެއހީެގ ުޖމްލަ އަކީ 

ޑެފިސިޓްެގ ގޮުތގަިއ  އެެހންކަމުން . ރުފިޔާ) ބައްތިރީސް ހާސް ނުަވ ސަތޭކަ ނުަވދިހަ އެއް 

ށް ސަތޭކަ ހަސަތޭކަ ފަސްދޮަޅސް ތިން މިލިއަން، އަ  ބިލިއަން ހަތަރު ( 4,663,862,576

މިެޑފިސިޓް ފޫބެއްދުމަްށ . ރުފިޔާ ހިމެނޭ) ހާސް ަފސް ސަތޭަކ ހަތްދިހަ ހަ ދެ ފަސްދޮޅަސް

ޮގތުގައި  ބަޖެޓުަގއި ހިމެނޭ ެއކިއެކި މަޝްރޫޢު ހިްނގުަމށް ބޭރުގެ ޯލނު ެއހީގެހުށަެހޅިފައިާވނީ، 

ަފްނސާސް ހަ ިމލިއަން، ނުަވ ސަތޭަކ  ބިލިއަންއެއް ( 1,056,967,885 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ

އިްނނާއި، ބޭރުގެ ލޯނު ެއހީގެ ގޮތުަގިއ  ރުފިޔާ) ފަސްދޮޅަސް ހަތް ހާސް ައށް ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަސް

ރުފިޔާ ) ތިން ސަތޭކަ އަށްޑިހަ ަހަތރު މިލިއަން( 384,000,000 ިއން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާ
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 1,300,000,000ަރއިވަޓަިއޒްކޮްށގެްނ ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރާ އިްނނާއި، ަސރުކާރުގެ ުކްނފުނިތައް ޕް

މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޜަރީ . އޭ.އެމް.ރުފިޔާއިްނނާއި، އަދި އެމް) އެއް ބިލިައން ތިން ަސތޭކަ މިލިއަން (

އެއް ބިލިއަން ނުވަ ސަތޭަކ ބާވީްސ ( 1،922،894،691ބިލު ވިއްކަިއގެން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

  . ރުފިޔާިއން) ކަ ުނަވދިހަ ހަތަރު ާހސް ހަ ސަޭތކަ ނުވަިދހަ އެއްމިލިއަން އަްށ ސަތޭ

  

  މެްމބަރުން،  ޢިްއޒަތްތެރިރައީސް،  ޢިއްޒަތްތެރި

  

ވަނަ އަހަރަށް އަިދ މެދު ރާސްތާއަށް ުހށަހެޅިފަިއާވ  2010ދެން ައޅުަގނޑު މިބަަލއިލަނީ، 

  . މު ދެ ތިން ކަމަކަށްހިންމިބަޖެޓުގައި ހިމެނިފަިއވާ މު

  

ވަނަ އަހަރު ަދއުަލތަށް ލިބޭ ާއމްދަީނގައި، ކުރިއަށް އޮްތ ތަުނގައި ެދމެހެއްޓެިނވި ގޮތެްއަގިއ  2010

ިމގޮުތން، ިވޔަފާީރގެ ފައިާދއިްނ ނަާގ . އާމްދަނީ އިުތރުކުރުމަށް ޙާއްސަ ސަާމުލކަމެއް ދެވިަފއިާވނެ

 2010މަެވސް، މިޤާޫނުނ ނަ. ކަމުަގއި ލަފާކޮށްފައިާވނެ ވަނަ ައަހރު ތަންފީޒުުކރެޭވނެ 2010ޓެކްސް 

ވަަނ ައހަުރ ތަންފީޒުކޮްށ، އެްއވެްސ އާމްަދނީެއއް ލިބޭނީ، މިއިްއޒަތްެތރި މަޖިލީހަްށ މިާހުރ 

! ގެ ކުިރްނ، އާދެއަހަުރ ިނމުމު ާއއި ބެހޭ ބިލު މި ހުށަަހޅާފައިާވ ވިޔަފާީރގެ ފައިދާިއން ަނގާ ޓެކްސް

ވީމާ، މި މަސަްއކަތް . މުން ގެ ނިޔަަލްށ ފާސްވެ، ތަސްދީުޤކުރެވ2009ުޑިސެމްބަރ 

  . އަަވސްކޮށްދެްއވުމަށް މިއިްއޒަތްތެރި މަިޖލީހުަގއި ައޅުަގނޑު އެެދން

  

ވަނަ އަހަރަށް ދެްނ އަލަށް ހުަށހެޅިފަިއވާ ާއމްދަނީއަކީ ަފތުރުވެރިކަުމެގ ސިާނއަުތްނ ެނގުމަށް  2010

ކްސް ނަަގްނ މި ޓެ. ުނވަތަ ގުޑްްސ އެްނޑް ސަރިވސަްސ ޓެކްސް. ޓީ.އެސް.ހުށަަހޅާ ޖީ

 358ިނޔަލަށް މިބަިއން  އަިދ އަހަުރގެ. ވަނަ އަހަުރެގ ފަހު ކުއަރޓަރގައި 2010ހުށަެހޅިފައިަވނީ 
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ގެ ގޮތުަގއި .ޓީ.އެސް.ފަތުިރެވރިކަމުގެ ިސނާއަުތން ޖީ. ުރފިޔާ ލިބޭނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ މިލިއަން

ވިއްކާ ެއނުދގެ ައގާިއ ދެޭވ  ނެގުމަްށ ހަަމޖެހިފައިަވނީ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރޓުތަކާިއ ހޮޓާތަކުން 

އަދި މިކަން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށްަޓކައި، ޤާނޫީނ ބިލެއް  .އްޚިދުމަތުގެ ައގުން ވަކި އިންަސއްތައެ 

ވަަނ އަހަރު ނިުމމުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ުހށަހެޅުމަށްޓަަކއި، މަސައްަކތްތަކެއް  2009އެކުލަވާަލއި، 

   . ދަނީ ކުެރވެމުން

  
  

ބަޖެޓުގެ ހާލަތު، މިހާރަްށވުެރ ދެމެހެއްެޓިނވި ގޮތެްއގައި ތަންފީޒު ކުުރމަށްޓަކައި، ެއޑް ހޮްކ ދައުލަުތގެ 

ގޮތެްއގަިއ ޯހދާ އާމްަދނީ ހޯދުްނ ދޫކޮްށލައި، ދެމެެހްއޓެނިވި ޓެކްްސގެ ނިޒާެމއް ތަޢާރަފުކުރުމަކީ ވަރަްށ 

ތަޢާރަފުކުރުމަކީ، ތައް ުނ ޓެކްސް އަިދ މިގޮުތގެ ަމތިން، މަީތަގއި ފާހަގަކުެރވު .އްވެސް ުމހިްނމުކަމެ

ީމގެ އިތުުރން، ރާއްޖެއަްށ  .އްމިމަގުަގއި ކުރިއަށް ދިއުަމށް އެޭޅނޭ ަރނަގޅު ދެމެެހއްޓެިނވި ފިަޔވަޅުތަކެ 

މާލީ އިދާރާތައް  ގެދިމާވެފަިއވާ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ހީނަރުކަުމްނ އަރަިއގަތުަމށްޓަކައި، ބޭރު

ޓަރީ ފަންޑާއި، ވޯލްޑް ބޭންްކ އަދި އޭޝިޔަން ިޑވެލޮްޕމަންްޓ ކަމުގަިއވާ ިއންޓަރނޭަޝަނލް މަނި

ބޭންކުްނވެސް މިފަދަ ދެމެހެއްޓެިނވި ޓެކްސްތައް ތަޢާަރފުކުރުމަށް މީގެ ކުރިްނވެްސ ގިނަ ފަހަުރތަކެއްެގ 

އަދި ުމސްތަޤުބަލުަގިއ އެ އިދާާރތަކުގެ އެީހައށް އެދޭނަަމ މިމަގަށް  .ވޭ މަތިން އިލްިތމާސްކޮށްފައި

ވީމާ، ދެެމެހއްޓެިނވި ގޮެތއްަގއި އާމްަދނީ ހޯދުމަށް އެޅޭ މިިފޔަަވޅުތަކުަގއި . ހުަށހަޅާ ީނ ައުޅވަްނ އާމްދަ

  . ތިޔަ އިްއޒަްތތެރި މަޖިލީުހގެ ތާއީާދއި ެއއްބާރުލުން ިލބޭނެކަމަށް ައޅުަގނޑު ުއްނމީދުކުރަން

  

  . ޢިއްޒަތްތެރި ރައީސް

  

ަވނަ ައހަުރ ިގނަ ފިަޔަވޅުތަކެއް  2009ދައުލަުތގެ ަޚރަދަށް ބަލާިއރު، ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި 

ިމގޮތުން، ދަުތރުކުރުމުގެ ޚަރަދުތަކާއި، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް، އަދި އެެހނިެހން ިހންގުުމެގ . އެޅިފަިއވޭ
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ވަްއޒަފުްނގެ މުސާރަާއއި ުއޖޫރައިްނ އަދި ީމެގ އިތުުރން، ދައުލަުތގެ މު . ޚަރަދުތައް ުކޑަކުރެވިފަިއާވނެ

ދައުލަުތގެ ުމވަްއޒަފުްނގެ މުސާރަާއއި އުޖޫރަ ކުިރން ުހރި ިމންަވރަށް . ބައެއް ުއނިޮކށްފައިާވނެ

ބިލިއަން ރުިފޔާއަށް ުވރެ އިތުރުވުުމން ކަމަށް  7ރުޖޫޢަކުރެވޭީނ، ދައުލަތަްށ ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ 

ޅިފައިާވ ބަޖެޓުގަިއ ހިމެނިފަިއވާ އާމްަދީނ ހޯުދުމެގ ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެ  2010ވުމާއެކި، 

ދެމެހެއްެޓނިިވ މަސައްކަތްަތއް ައވަސް ކުރުމަކީ ސަރުކާރާއި ރަްއޔިތުްނގެ މަިޖލީހުން ކުަރްނޖެހިފަިއ 

   . މަސައްކަތެއް މުިހންމުވަރަށް ެވސް އޮތް 

  

' ކުޑަ ސަރުާކރެއް'ގަިއވާ ދައުލަުތގެ ަޚރަދުތައް ކުަޑކުރުމަށާއި، ސަރުކާރުެގ އެއް ސިާޔަސތުކަމު

ވަނަ އަހަރު އަދި މެދު ރާސްތާަގިއ ސަރުކާރުގެ މުވަްއޒަފުްނެގ އަދަުދ  2010ޤާއިމްކުރުމުެގ ގޮތުން، 

ސިޔާސަުތގެ ބޮޑު  ވަނަ ައހަުރގެ ތެރޭަގއި މި 2010މިޮގތުން، . ާވނީ ހުަށހެޅިފައި މަދުކުރުމަށްެވސް 

ދި މިކަަމށް ބޭުނންާވޭނ ރިޑަްނޑަްނސީ ފައިާސެވސް ާވީނ އަ . ވޭބައެއް ަތންފީޒުކުރެޭވނެކަަމށް ލަފާކުރެ

މުަވއްޒަފުން ރިަޑންަޑންޓް ކުރުމުގައި އެުމަވއްޒަފުްނނަށް ކުރިއަށް ދާެނ މަގެއް . އިބަޖެޓުގައި ިހމަނާފަ

ިމޕްރޮްގރާމްގެ ދަށުން،  އަދި. ޭރވިފައިވޭދައްކައި ިދުނމުގެ ގޮުތން، ލޯނު ޕްޮރގްާރމެއްެވސް ިހްނގުމަށް 

ލީމަށާއި، ތަމްރީނަށް ައދި ކުދި އަިދ މެދު ފަންީތގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުުމގެ މަޝްރޫުޢތަކަށް ޢުތަ

ވަނަ ައހަުރގެ ކުރީކޮޅު ފެށުމަށްޓަކަިއ  2010ްޕރޮގްރާްމވެްސ  މި. ހަމަެޖހިފައިލޯނުދޫކުރުމަްށ ވަީނ 

އި ހިމެނިފަިއ ުނވަީނ، މިަބިއ ބަޖެޓުގައަދި . ދަީނ ކުރެވެުމންކުރަން ެޖހޭ މަސައްކަތްތަްއ މިހާރު 

މިޕްރޮްގރާމް ހިްނގުމަށް ަހމަޖެހިފައިަވީނ ވޯލްޑް ބޭްނކް ގްރޫޕްގެ ލޯނު އެީހއެްއގެ ދަށުން، ރާއްޖޭެގ 

. ހުށަހަޅާަފއިވާތީ ) ވޯލްޑް ބޭންުކން(ބޭންކިްނގ ިނޒާމު ބޭނުންޮކށްގެން ކަމުަގއި، ލޯނު ދޭ ފަރާތުން 

ންސް ކޯޕަރޭޝަްނެގ ވަފުދެއް ިމހާރު ރާއްޖެ ވަޑަިއެގން ބެހޭ ގޮތުން އިންަޓރނޭަޝނަލް ފައިނޭ  މިކަމާ

  . ގެްނަދވާ އެބަ ތަްއ ކުރައްވަުމން މަޝްވަރާ
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ދައުލަުތގެ މެދު ރާސްތާެގ ބަޖެޓު އޮނިަގނޑަށް ބަލާއިރު، އިންޓަރނޭަޝަނލް މަނިޓަރީ ފަންުޑެގ 

ވަަނ  2009ގަަވރމަންޓް ފިނޭްނސް ްސޓެޓިސްޓިކްސްގެ މިންަގނުޑން، ދައުލަުތގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓު 

 2010ތަްށ އަދި ިމހާރު ހުަށހެިޅފައިވާ ގޮ. އަށް އަާރނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭއިްނސައްތަ  26.1އަހަރު 

ވަނަ ައހަުރގެ ޑެފިސިުޓ  2010ވަަނ ައހަރާިއ މެދު ރާްސތާގެ ބަޖެޓު ކުރިއަށް ގެްނދެވިއްެޖނަމަ، 

ވަަނ  2012އަދި . އަށް ކުޑަކުރެވޭނެަކމަށް ލަފާކުރެވޭ 2.4ވަނަ ައހަރު   2011ގައި، އަދި  14.8

  . އަހަރު ކުޑަ ސަރޕްަލސްެއއް ޖެޭހނެކަމަށް ވެސް ލަާފކުރެވޭ

  

ރާއްޖޭގެ ިއޤްތިޞާދީ ާހލަތު ރަނގަުޅކޮށް، މިހަރު މިހުަށހެޅޭ މެދު ާރސްތާގެ ބަޖެުޓ އޮިނަގނޑަީކ 

ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، އިންޓަރނޭަޝަނލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އެުކގައި ެއއްބަްސވެފަިއާވ 

ވޯލްޑް ބޭންްކ އަދި  އަދި މި އޮނިަގނުޑގައި އިންޓަރނޭަޝނަލް މަނިޓަީރ ފަންޑާއި، .އްއޮިނަގނޑެ 

އޭޝިައން ިޑވެލޮޕްަމންޓް ބޭންކުން ާރްއޖޭގެ ިއޤްތިާޞދުގަިއ ހުރި ަބއެއް ސްޓްރަކްޗަރަލް ަމއްަސލަތަްއ 

މީގެ ތެރޭގައި މަިއަގނޑު ގޮެތްއަގިއ . ހައްލުކުރުމަްށ ހުށަހަޅާފަިއވާ ކަންތައްަތއް ހިމެނިފަިއވާނެ 

މުގެ ޮގތުން، ސަރުާކރުގެ ަސއިޒު ކުޑަކުރުމާއި، އާންުމ ފާހަގަކުެރވެީނ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ުކޑަކުރު

ސަބްސިޑީޒް އުވާަލއި، ޓާގެޓަޑް ގޮތެްއގަިއ ސަބްިސޑީޒް ޭދްނ ފެށުމާއި، ަސރުކާރުން ވޭުތވެދިަޔ 

ނަގާފަިއާވ ދަރަނި  އަހަރުތަުކގެ ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް މޯލްޑިްވސް މަނިޓަީރ އޮތޯރިޓީއިން 

ބޮންޑަށް ބަދަލުކޮށް، އަހަރުތަކަކަށް ބަހާލައި ދައްަކން ފެށުމާއި، މުވައްޒަުފްނނަށް ކުރާ ޚަރަުދ 

  . ދިުނން ކުޑަކޮށް، ރައްޔިތުްނނަށް ެދވޭ ޚިދުމަތްަތއް ެއންމެ ެއކަށީގެްނވާ ޮގތަށް އެފިޝަންޓްކޮށް
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ވަަނ ައހަރަްށ އަދި ެމުދ ރާސްާތއަްށ ދައުލަުތެގ ބަޖެޓު  2010ށް މިހާރު ުހށަެހޅިފައިާވ ގޮތަ 

ިއންޓަރނޭަޝަނލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އެކުގައި ވެިވފައިވާ ސްާޓފް ލެވަްލ ތަންފީޒުކުެރިވއްޖެނަމަ، 

އެއްބަްސވުމުެގ ދަށުން ާރއްޖޭގެ ފޮރިްނ ކަރަންސީ ރިޒާރވް ދެެމހެއްޓުމަށްޓަކައި ބެލެންްސ އޮފް 

އަދި އިންޓަރނޭޝަަނލް މަނިޓަރީ . އެފަރަުތން ދިނުމަްށެވސް ވަނީ ެއްއބަސްވެފައިނެއް ޕޭމަންޓްސް ލޯ 

، ފަންޑާއި އެކުގައި ެވވޭ ެއއްބަސްވުމަށް ބަލައި، ވޯލްްޑ ބޭންކާއި، ޭއޝިއަން ޑިެވލޮޕްމަންޓް ޭބންކުން 

  . ަހމަޖެހިފައިރާއްޖެއަށް ަބޖެޓު ސަޕޯރޓުގެ ގޮުތގައި ޯލނު ެއހީ ދިުނމަށް ވަނީ 

  

ހުށަހެިޅފައިާވ ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓު  2010މިހާރު ހުށަހެޅިަފއިިމވާ ގޮތުން، މި އެހީ ހޯދުމަްށޓަކައި، މި

ޢިއްޒަތްެތރި މަޖިލީހުްނ ފާސްކޮށްދެްއވުމަށް އެދި ައޅުަގނުޑ  މިގޮތަށް މަިއަގނުޑ ބަދަލެްއ ނުެގެނސް، 

  . ހުށަަހޅަން 

  

  1430ޛުލްޙިއްޖާ  7      

   2009ނޮވެމްބަރ  24      

  

  

  އަލީ ހާޝިމް 

  މިނިސްޓަރ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްެރަޜރީ



 

 

 

 

 

 

 

  ފިސްކަލް އެންޑް އިކޮނޮމިކް އައުޓްލުކާއި އިކޮނޮމިކް އެސަމްޕްޝަން 

  ށް  2012ން  2009

 

 
 

 

 މިނިސްްޓރީ ޮއފް ފިނޭްނސް އެންޑް ޓްެރަޜރީ 

 މާލެ،ދިވެހިރާއްޖެ





 
 

 
 

  ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުރު 

  އަށް 2012އިން  2010
  

  ތަޢާރަފު 
  

. ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ހާލަތަށާއި، މެދުރާސްތާގެ އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވޭނެއެވެ މިބަޔާނުގައި

ވަނަ އަހަރު  2009ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަމުގެ އަަސުރ ވަނީ  2008

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ުކައރޓަރގައި، ފަތުރުވެރިކަްނ  2009. ފޯރާފައެވެރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ވަރަށް ބޮޑަށް 

ވަނަ އަހަރަށް އިޤްތިޞާދީ ތަސައްުވުރ  2010. ރަނގަޅުވާންފަށާ، އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަން ވަީނ ރަނގަޅުވާން ފަށާފައެވެ

މްދަނީ އިތުރުކުރުމަްށ ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާ 2010، އަދި. ވަނަ އަހަރަށް ވުރެ ރަނގަޅަށެވެ 2009އްކަނީ ދަ

  . ފިޔަވަޅެކެވެ މުހިންމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ތަންފީޒުވުމަކީ، އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުުކރުމަްށ އެޅޭނޭ 

ނޑު   ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ
 

ނޑު   އަކީ ޤައުމެއްގައި އުފެއްދޭ ) .ޕީ.ޑީ.ޖީ(ގްޮރސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮަޑްކޓް  ނުވަތަ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

 ންމު އެންމެ އާ ތުމަށްއަކީ ޤައުމެއް ކުިރއަރާ މިންވަރު ދެނެގަ. ޕީ.ޑީ.ޖީ. އިތުރުވިވަެރވެ ތަކެއްޗާއި ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް

ނުވަތަ  .ޕީ.ޑީ.އެއްގޮތަކީ ނޮމިނަލް ޖީ. ދެގޮތަކަށް ދެއްކިދާނެއެވެ .ޕީ.ޑީ.ޖީ. ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރާ އެއް އިންޑިކޭޓަރއެވެ

މިގޮތުން ދިވެހިރާއްޭޖެގ . އެވެ .ޕީ.ޑީ.ޖީރިއަލް ޕީ ނުވަތަ .ޑީ.ޖީ ދާއިމީ އަގުން ދެވަނަގޮތަކީ. ޕީ އެއަހަރެއްގެ އަގުންނެވެ.ޑީ.ޖީ

އެކުލަވާލެވެނީ މުދަލާއި  .ޕީ.ޑީ.ރިއަލް ޖީ . އަގުތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެގެ ދާއިމީ 1995ޕީ މިހާރު ހެދެނީ .ޑީ.ރިއަލް ޖީ

އެންމެ  މަތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ނުހިމަނާ ކަމުން ޤައުމެއްގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިައރާ ިމންވަރުޚިދު

ރިއަްލ ގެ ފަރަގީަކ .ޕީ.ޑީ.އާއި ރިއަލް ޖީ. ޕީ.ޑީ .މިގޮތުން ނޮމިނަލް ޖީ. އިންނެވެ .ޕީ.ޑީ.ދެނެގަނެވޭނީ ރިއަލް ޖީ ފުރިހަމައަށް

އަގުކުރުމުގައި ޭބނުންކުރެވެނީ . ޕީ.ޑީ.އަގުތަކުންކަމަށް ވެފައި، ނޮމިނަލް ޖީ) ގ1995ެ(ކޮންސްޓަންޓް އަގުކުރެވެނީ . ޕީ.ޑީ.ޖީ

  .އެއަހަރެއްގެ އަގުކަމަށްވުމެވެ

  ) ގެ ދާއިމީ އަގުން 1995( ޕީ .ޑީ .ރިއަލް ޖީ 

  

ގެ  2004މެއް އައީ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިއަރަމުން އައި ބާރުމިނަށް ލޮޅު 2001

ވަނަ އަހަރު ދިވެިހރާއްޖޭގެ ޤައުމީ  2005މިގޮތުން . ސަބަބުންނެވެ ކާރިާސގެ  ސުނާމީ ދިމާވި ޑިސެމްބަރ މަހު

ގެ ތެރޭގައި، ސުނާމީ ކާރިސާއިްނ ވަނަ އަހަރު 2006ނަމަވެސް . އިން ސައްތައަށް ދަށަށް ދިޔައެވެ 4.6އުފެއްދުންތެރިަކން 

ދުވެލި  ފަތުރުވެރަިކމުގެ ައދި އިމާރާތްކުުރމުގެ ދާއިރާ ކުރިެއރުމާއިރަން ފެށުމާއި، އާރާސްތުކު ލިބުނު ގެއްލުންތައް

ވަނަ އަހަރުން  2007އަދި . އިން ސައްތަ ކުރިއެރިއެވެ 18ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އެއަހަރުގެ ، ރަނގަޅުވުމުގެ ސަބަބުން
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އާއި ދެމެދުގައި  އިން ސައްތަ  7 އާއި 4އެރުން ކުރި ޞާދީއިޤްތިވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް  2012ފެށިގެން 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދުނިޔެއަށް ދިމާވި އިޤްތިޞާީދ  2008ހިފެހެއްޓޭނޭކަމަށް އަންދާޒާކުރެވުނު ނަމަވެސް، 

ވަނަ  2008މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ލިބެން ފެށި ހީނަރުަކމުގެ އަސަރު، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށްވެސް ފޯރަން ފަށައި، 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާުދ  2008މިގޮތުން، . އަހަރު ރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞީާދ ދުވެލި މަޑުޖެހެން ފެށިއެވެ 

މަސް  6އާއި ހަމައަށް ފޯރުން  ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ހިނގާ އޮއިވަރު ރާއްޖެ .ވެއެއިން ސައްތަ 5.8ކުރިއަރާފައިވަނީ 

ހެދުާމއި ރާއްޖެއަށް  ދައުރެއް އަދާކުާރ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އައުމަށް ދަތުރުލަސްވަނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ބޮޑު 

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ  2009އަދި  .މަހުގެ މުއްދަތެއް އާންމު ގޮތެއްގައި ހޭދަވާތީއެވެ 6މަހާއި  4އައުމާއި ދެމެދު 

ގުޅިަފއިވާ ހުރިހާ އިްޤތިޞާދީ ދާއިރާއެއް ދަށަށް  ގެ ދާއިރާއާއި، ފަތުރުވެރިކަމާމަސްވެރިކަން ދަށަށް ދިއުމާއި، ފަތުރުވެރިކަމު

އިން ސައްތަ ދަށަށް ދާނަެކމަށް މިހާުރ  3ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2009ދިއުމުގެ ސަބަބުން، އިޤްތިޞާީދ ކުރިއެރުން 

  . ލަފާކުރެވެއެވެ

   

ވަނަ  2010މަސްވެރިކަންވެސް ކަން ރަނގަޅުވާން ފަށާފައިވުމާއި، ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅަްށ ބަލާއިރު، ފަތުރުވެރި  2009

ގުޅިފައިވާ  މުގެ ސަބަބުން، ފަތުރުވެރިކަމާ އަހަރު ރަނގަުޅވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، އަދި ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވާން ފެށު

އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ  ވަނަ 2010ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ގިނަ ދާއިރާތައްވެސް ރަނގަޅުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، 

އިން  5.2ގައި 2012އިން ސައްތަ އަދި  4.5ގައި 2011އަދި . ކިުރއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ އިން ސައްތަ  2.1ދުވެލި 

  . ކުރިއަރާނެކަމަށް މިާހރު ލަފާކުރެވެއެވެ. ޕީ.ޑީ.ރިއަލް ޖީސައްތަ 

  

  2012 – 2200މިންވަރު، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަާރ : 1ގްރާފް 
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  ) އެއަހަރެއްގެ އަގުން (ޕީ .ޑީ .ނޮމިނަލް ޖީ 

  

އިން ސައްތަ ދަށަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މުދަލާއި ޚިދުމަތުެގ  3. ޕީ.ޑީ.ވަނަ އަހަރަށް ރިއަލް ޖީ 2009

އާއި، މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ިއތުރުވުމާއި،  ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީއިން ސައްތަ މައްޗަށް ދާނެ 5.5) އިންފްލޭޝަން(އަގުތައް 

އިން ސައްތަ މައްޗަށް  16.9. ޕީ.ޑީ.ނޮމިނަލް ޖީ، އަދި ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތަކުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން

ގައި 2011އްތަ، އިން ސަ 9.7. ޕީ.ޑީ.ޖީވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު، ނޮމިނަލް  2010އަދި . ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެއެވެ ދާނެ

  . އިން ސައްތަ އިތުރުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 13.5ގައި 2012އްތަ އަދި އިން ސަ  18.6

  

  2012 -  2002،  .ޕީ.ޑީ.ޕީ އާއި ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ރިއަލް ޖީ: 2ގްރާފް 
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  2012 – 2009، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކުން : 3ގްރާފް 

  
  

  މަސްވެރިކަން 

އާއި ހަމަައށް  2009އިން ފެށިގެން  2006ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ވަރަށް ރަނގަޅުވުމަށްފަހު،  2005

އިްނ  22ގައި 2007އިން ސައްތަ،  1ގައި 2006މިނަްވރު  މިގޮތުން މަސް ބޭނި. ށްވަމުންނެވެމަސްވެރިކަން ދިޔައީ ދަ

ރު ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރުވެސް، މަސް ބޭޭނ މިންވަ 2009. އިން ސައްތަ ދަށަށް ދިޔައެވެ 7.7ގައި 2008ސައްތަ އަދި 

އަގުތައް ދަށަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ތެލުގެ 2009. މަށް ލަފާކުރެވެއެވެކައިން ސައްތަ ދަށަށް ދާނެ 26.7

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަސްވެިރކަން ރަނގަޅުވާނެކަަމްށ  2010 އެކު މަސްވެރިކަމަްށ ފުރާ މިންވަރު އިތުރުވެ،ގޮސްފައިވުމާ

އިން  3ގައި 2011އަދި . ކަމަށް ލަފާކުރެވެެއވެއިތުރުވާނެ އިން ސައްތަ 10މިގޮތުން، މަސް ބޭނޭ މިންވަރު . ލަފާކުރެވެއެވެ

  . އިން ސައްތައިން މަސް ބޭނޭ މިންވަރު އިތުރުވާނެއެވެ 2ގައި 2012ސައްތަ އަދި 

ނޑުގެ  2009އިން  2006މަސް ބޭނޭ މިންވަރު  އަށް ދަށަށް ދިއުމާއެކު، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ިމންގަ

ވަނަ  2008އިން ސައްތަ އަދި  21.8ވަނަ އަހަރު  2007މިގޮތުން، . ނިސްބަތުންވެސް، މަސްވެރިކަން ވަނީ ދަށްވެފައެވެ

ވަނަ  2010. ފާކުރެވެއެވެ އިން ސައްތަ ދަށަށް ދާނެކަަމށް ލަ  26.7ަވނަ އަހަރު  2009ދަށްވެ،  ިއން ސައްތަ 2.6އަހަރު 

ނޑުން،  އަހަރު މަސް ބާނާ މިންވަރު ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެޭވތީ، އެއަހުަރ، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

  . ކަމުަގއި ލަފާކުރެވެއެވެ އިން ސައްތަ ކުރިއަރާނެ 10ނާއަތު މަސްވެރިކަމުގެ ސި

  ތަކެތި އުފެއްދުން 

  

 ކާތަކެތީގެ އެކިބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ތައްޔާރީ، ބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި ބައިގައި ހިމެނެނީ މަހުން އެކި  ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ

ސިމެންތިން  ،ހެދުމާއި ފަދަ ތަކެތި ބުއިންތައް ތައްޔާުރކުރުމާިއ، އަންނައުނުގެ ބާވަތްތައް ފެހުމާއި، ލަކުޑިން ފަރުނީޗަރު

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

ަން 
ެރިކ

ޑުވ
ނ
ދަ

ަން 
ރިކ
ަސްވެ

މ

ުން 
ިނެގ

ވެލ
ާއި 
ގަލ

ުން 
ެއްދ
އުފ

ތި 
ތަކެ

ެން 
ި ފ
ްޓާއ
ނ
ކަރަ

ުން 
ްކުރ
ާރާތ

ޢިމ

ަފާރި 
ވިޔ

ަން 
ެރިކ

ުރުވ
ފަތ

ާއި  
ަތުރ

ުރުފ
ދަތ

ަލާތު 
ާސ
މުވ

ުމަތް 
ޚިދ

ާގެ 
ިސ
ފައ

ުގެ  
ާރާތ

ޢިމ
އި 
ެދޮރާ

ޯތިގ
ގ

ަފާރި 
ވިޔ

ުޅޭ  
ި ގ
އާއ

ާރި 
ޔަފ
ވި

ްތައް 
ުމަތ
ޚިދ

ެން 
ނިހ

އެހެ

ާރީ  
އިދ

ގެ 
ުކާރު

ސަރ
ްތައް 
ްތައ
ނ
ކަ

ަތު  
އްޙ
ސި
ާއި 
ުލީމ
ތަޢ

ޢީ  
ްތިމާ
އިޖ

ދި 
އަ

… 

ޕީ.ޑީ.ޖީ
) 
.

ން
ިޔާއި
ރުފ

ަން 
ިލިއ
މ

(

2009 2010 2011 2012

18



 
 

 
 

ނޑު ހިއްސާކުރަނީ މަުހެގ އިގެ މިބަ. ކަންކަމެވެ ބަނުމާއި، ްޕރިންޓްކުރުން ފަދައޮޑިދޯނިފަހަރު  ،އުފެއްދުމާއި ތަކެތި މައިގަ

  .ބާވަތްތަކުގެ އުފެއްދުމާއި ސިމެންތިން ގާފަދަ ތަކެތި އުފެއްދުމެވެ

  

  މި ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު،  2009. ކުރިއާަރފައެވެ އިން ސައްތަ 2.7ވަނަ އަހަރު ތަކެތި އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާވަނީ  2008

އިްނ  2.5ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2008މިއީ . މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ 704.6އަށް ހިއްސުާކރީ . ޕީ.ޑީ.ޖީ ނާއަތުން ސި

ނޑު ސަބަބުތަކަކީ، . އަދަދެކެވެ ސައްތަ ދަށް  2008މިންވަރު  ބާވަތްތައް އުފެއްދޭ ވަނަ އަހަރު މަހުގެ 2009މީގެ މައިގަ

 16.8އިމާރާތްކުރުމުެގ ދާއިރާ  ،ނަމަވެސްކުރެުވނު ސައްތަ އިތުރުވާނޭކަމަށް އަންދާޒާ އިން 0.1ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 

ދިއުމުގެ ސަބަބުން އެއާއި ގުޅުންހުރި އުފެއްދުންތެރިކަުމގެ ބައިތައް ކަމަށްވާ ސިމެންތިން ތަކެތި  އިންސައްތަ ދަށަށް

ކަމަްށ ދާނެ ސައްތަ ދަށަށް އިން 5.6ފަދަ ތަކެތި ހެދުން  ރުދިއުމާއި ލަކުޑިން ފަރުނީޗަ  އިންސައްތަ ދަށަށް 8.4އުފެއްދުން 

    .ކުރެުވމެވެ އަންދާޒާ

  

ތަކެިތ  އިން ސައްތަ 5.2ވަނަ އަހަރު،  2010އިމާރާތްކުރުމުެގ ސިނާއަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ކުރިއެރުމަްށ ބަލައި، 

 6.5ވަނަ އަހަރު  2012ވަނަ އަހަރާއި،  2011އަދި  .ރު ލަފާކުރެވެެއވެއި މިހާ ކަމުގަ ކުރިއަާރނެ ސިނާއަތުއުފެއްދުމުގެ 

  . ސިނާއަތް ކުރިއަާރނެކަމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ މި އިން ސައްތަ 0.5އިން ސައްތަ އަދި 

  އިމާރާތްކުރުން 

 މީގެ . އިތުރުވަމުންނެވެ ދިޔައީ އިން ފެށިގެން  2004ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އިމާރާތްކުރުުމެގ ސިނާއަތުގެ ޙިއްސާ 

ނޑު ސަބަަބކީ، ސުނާމީ ކާިރސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއް  2004މަސައަްކތާއި،  ނުލުންތައް އާރާސްުތކުރުމަށް ުކރެވުމައިގަ

ނަމަވެްސ، . ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީުކރުމަށް ދޮޫކށްފައިވާ ރަށްތައް އިމާރާތްކުރުމުެގ މަސައްކަތެވެ

އިން ސައްތަ  16.8ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2009ސިނާއަތުގެ ދުވެލި މަޑުޖެހެން ފަށައި،  ން މިވަނަ އަހަރުން ފެށިގެ 2008

ވަނަ އަހަރު އެރި ލޮޅުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިާޞީދ  2008ދުނިޔެއާއި ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރަށް . ދަށަށް ގޮސްފައެވެ

ހޯދުން ދަތިވުމުގެ ސަބަބުން ބޮޑެތި ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ވަރަށް ބޮޑަށް  ފައިސާހަރަކާތްތަކަށް މާލީ ބާޒާރުގައި 

އާިއ  2008އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަުރ  ތަކެތި ާރތްކުުރމަށް ބޭނުންކުރާ އިމާވަނަ އަހަރު  2009އެުކ، އެހެންކަމާ. މަޑުޖެހުނެވެ

ކަމަށް އިންސައްތައަށް ދަށަށްދާނެ 3ދަދު ންގެ އަސައްތަ އަދި ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރި އިން 29ބަލާއިރު ނިސްބަތުން  އަޅާ

ތަކެތީގެ އަގު ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ހެޔޮވެފައިވީ ނަމަވެސް،  ުކރާވަނަ އަހަރު އިމާރާްތުކރުމަށް ބޭނުން 2009. ވެއެވެލަފާކުރެ

އިންސައްތަ އިމާރާތްކުރުމަްށ  31 -  65ހަމައަށް މަހަކު  އިމަހާ ސެޕްޓެމްބަރުމަހުން ފެށިގެން  ހަމަ މިއަހަރުެގ ޖެނުއަރީ

  . ދަށަށް ގޮސްފައެވެވަނީ ތަެކތި އިމްޕޯޓްކުރެވޭމިންވަރު  ރާބޭނުންކު

އިން ފެށިގެން  2004ބަލާއިރު، ފަތުރުވިެރަކމުގެ ސިނާއަތު ރަނގަޅުވާންފަށައި، ކުރެވޭ ައންދާޒާއަށް ވަނަ އަހަރަށް  2010

ވަނަ  2010މިސިނާއަތް  ، އެކުހިެކތައް ފެންނަން ފަށާފައިވުމާފެށޭނެކަމުގެ އް ރަށްތައް ހަދަން އަލަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބައެ

އިން 11.5އަދި  10.7ގައި 2012އާއި  2011އަދި . ކުރެވެެއވެކަމުަގއި ލަފާ އިން ސައްތަ ކުރިއަރާނެ 3.4އަހަރު 

  . ސައްތަ ކުރިއަާރނެކަމުގައިވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ

19



 
 

 
 

ނޑަށް ހިއްޤައުމީ  އިމާރާތްކުރުމުން  އިްނ  2004ކުރާކަމަށް އަންދާޒުާކރެވިފައިވާ މިންވަރު ސާއުފެއްދުންތެރަިކމުގެ މިންގަ

 ގައި މި 2009ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ލިބުނު ހީނަރުކަުމގެ ސަބަބުން،  .ފެށިގެން ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ

 6.6ސިނާއަތުގެ ހިއްސާއަކީ  ގައި މި.ޕީ.ޑީ.ވަނަ އަހަރު ޖީ 2008. އިން ސައްތައިގައެވެ 5.6ސިނާއަތުގެ ޙިއްސާވަނީ 

ރަނގަޅުވެ، އިމާރާތްކުރުމުެގ  މެދު ރާސްތާއަށް ބަލާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު. އިން ސައްތައެވެ 

  . ވެފެނެއެއަށް ޙިއްސާކުރާ މިންވަުރވެސް އިތުރުވަމުން ދާނެކަމުގައި . ޕީ.ޑީ.ތުން ޖީއަސިނާ

 

ގްރާފް 4: އިމާރާތުްކރުމުގެ ިސނާއަތު ކުރިއަރާ މިންވަރު އަދި ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ސިނާއަތުގެ 

 ޙިއްސާ، 2002 – 2012

  

  

  

  ވިޔަފާރި 

  

 ޤައުމަކަށްާވތީވެ، މިބައިގެ މަދު އަދި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލަށް ބަރޯސާވާ  ތަކެތި  ދިވެހިރާއްޖެައީކ ނިސްބަތުން އުފެއްދޭ

 އަންނަ) ފިޔަވައި ފަތުރުވެރިކަުމގެ ދާއިރާ(ށް ޑްސްއަނީ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ކޮންސިއުމަރ ގުކުރިއެރުން އަންދާޒާކުރުމުގައި ބަލަ

. ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެއިންސައްތަ ދަށަށްދާނެ 3.2އަހަރު ވަނަ  2009ވިޔަފާރީގެ އުފެއްދުންތެރިކަން  .ބަދަލުތަކަށެވެ

މެދު ާރސްތާއަށް ބަލާއުިރ، މިދާއިރާެގ ކުރިއެުރްނ . އިންސައްތައިގައެވެ 4.2ވަނަ އަހަރު މިބައިގެ ދުވެލި ހުރީ  2008

އިން ސައްތަ އަދި  3.7ވަނަ އަހަރު  2011އަދި . އިން ސައްތަ ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 4.8ވަނަ އަހަރު  2010

  . އިން ސައްތަ ކުރިއާަރނެކަމަށް ވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ 1.0އަހަރު ވަނަ  2012
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އަދި . އިންސައްތައެވެ 3.8ވަނީ  ކޮށްފައިސާވަނަ އަހަރު ހިއް 2008މިބައިން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންަގނޑަށް 

  .ވެއެވެއިންސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެ 3.8ވަނައަހަރުގެ ހިއްސާެވސް  2009

  ފަތުރުވެރިކަން 

  

ވަރަކަްށ  10ވޭތުވެދިޔަ . ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާުކރާ ސިނާއަތެވެ

ނޑަކަށް  އިން ސައްތައަކީ ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތުގެ  30އަހަރަށް ބަލާއިރު، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ގާތްގަ

ނަމަވެސް، މިސިނާއަތަކީ ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިނގާ އެކިއެކި ހާދިސާތަކާއި ކަންތައްތަކުން ވަރަްށ . ވެޙިއްސާއެ

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު ަމުހ އެމެރިކާގައި ހިނގި ޓެރަރިޒަމްެގ  2001އެގޮތުން، . ބޮޑަށް އަސަރުކުރާ ސިނާއަތެކެވެ 

ސުނާމީ ކާރިާސގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ފަތުރެުވރިކަމުގެ ިސނާއަތަށް ިގނަ ދިމާވި ވަނަ އަހަރު  2004ހަމަލާތަކާއި، 

  . ހަލުވިކަންވެސް ފާހަގަކުރެެވއެވެސިނާއަތު އާރާސްތުވާލެއް  އަދި މިފަދަ ކަންކަމަށްފަހު، މި. ގެއްލުންތަކެއް ލިބުނެވެ

ސަބަބުން، ފަތުރުވެރިަކުމގެ ސިނާއަތް  ދުނިޔެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރަުކމުގެ ން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރު 2008

ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޙިއްޞާ ކުޑަތަންކޮޅެއް ދަށަށް  2009އެކު، ޤަުއމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި ވުމާ މަޑުޖެހިފައި

 2012 އަދި 2011އަދި . އިން ސައްތައަށް އަރާނޭކަމުގައި މިހާރު ލަފާކުރެވެއެވެ 27.6ވަނަ އަހަރު  2010ދިއުމަށްފަހު، 

  . އިން ސައްތައަށް އިތުރުވާނޭކަމުގައިވެސް ލަފާކުރެވެއެވެ 29.8އިން ސައްތަ އަދި  28.7ގައި 

ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުަކުމެގ  ން ފެށިގެން ވަނަ އަހަރު 2008ފަތުރުވެރިކަމުެގ ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުމަށް ބަލާއިރު، 

 2009ނަމަވެސް، . އިން ސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ 4.8ލި ވަނީ ސިނާއަތުގެ ދުވެ ވަނަ އަހަރު މި 2009ސަބަބުން، 

ވަނަ  2010، ވުމާއެކު އްޖެއަށް ޒިޔާރަތުްކރާ އަދަދު އިތުރުވާން ފަށާފައިޮކޅުން ފެށިގެން، ފަތުރުވެރިން ރާވަނަ އަހަރުގެ ފަހު

ވަނަ އަހަރު  2012އަހަރާއި  ވަނަ 2011އަދި . ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެއިން ސައްތަ ކުރިައާރނެ 6ާނއަތް ސި އަހަރު މި

  . އިން ސައްތަ ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 9.1އިން ސައްތަ އަދި  8.7

ކަމަށް ދާނެއިން ސައްތަ ދަށަށް  11ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  2009

ނަމަވެސް، އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ފެށިގެން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުާރ މިއަހަރުގެ މާރޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ލަފާކުރެވުނު 

ނޑަކަށް ދަދު ރަނގަޅުވާން ފަށާފައި ވުމާފަތުރުވެރިންގެ އަ ފަތުރުވެރިްނ  643,000އެކު، މިއަަހރުގެ ނިޔަލަށް ގާތްގަ

އިން ސައްތަ މަދު  5.9އިރު، ބަލާ ރާއި އަޅާވަނަ އަހަ 2008މިއީ . ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތުްކރާނެކަމަްށ މިހާރު ލަފާކުެރވެއެވެ

  . އިން ސައްތަ ހެޔޮ ބަދަލެކެވެ 5.1އަިދ މާރޗު މަހު ކުރެވުނު އަންދާޒާއަށް ވުރެ . އަދަދެކެވެ

މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތަކަށް ބަލައި، އަދި ޔޫރަޕާއި، ުކރިއަރާފައިވާ އެހެން އިޤްތިޞާދުތަކުގެ ހާލަތު 

ނޑަކަށް  2010ކު، އެފައިވުމާރަނގަޅުވާން ފަށާ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްުކރާނެކަމަްށ  687,000ވަނަ އަހަރު ގާތްގަ

ވަނަ  2008އަދި މިއީ . އިން ސައްތައިގެ ކުރިއެރުެމެކވެ 6.9ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2009މިއީ . އަންދާޒާުކރެވެއެވެ

    . އިވެސް ކަިއރި އަދަދެކެވެއަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަްތކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދާ
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  2012 -  2002ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަދި އިތުރުވާ މިންވަރު، : 5ގްރާފް 

  

  

ޓުއަިރސްޓް ރިސޯޓުގެ ގޮތުގައި އަށް ވުރެ ގިނަ ރަށް،  60ވަނަ އަހަރާއި ދެމެދު  2008ވަނަ އަހަރާއި  2004

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް، މިރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ދޭްނ  2007، ނަމަވެސް ދޫކޮށްފައިވީތަރައްޤީކުރުމަށް ސުަރކާރުން 

ރިސޯޓެއް ުހޅުވި، މިއަަހުރ  6ވަނަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު ަމހުގެ ނިޔަލަށް  2009އަދި . ރިސޯޓުގައެވެ 7ފެށިފައިވަނީ 

މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަފާސް . ފާކުރެވެއެވެރިސޯޓެއް ހުޅުވޭނެކަމުގައި މިހާުރ ލަ  2ނިމުމުގެ ކުރިން އިތުރު 

  . ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެވަނަ އަހަރު ހުޅުވޭނެ 2010އް ިރސޯރޓެ 13ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، 

އިން ސައްތަ  6އާއި އަޅާ ބަލާއިރު، މިއަހަރުެގ ނިޔަލަށް  2008) ބެޑް ނައިޓް ކެޕޭސިޓީ(އެނދުގެ ޖާގައިގެ މިންވަރު 

އިން ސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަްށ  69އަދި އެނދުގެ ޖާގަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު . ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެއިތުރުވާނެ

ވަނަ އަހަރު ހުޅުޭވެނކަމަށް ލަފާކުރާ ރިސޯޓުތައް ހިމަނައިގެން، އެއަހަރުގެ ނިމޭއިރު އެނދެުގ  2010. ލަފާކުރެވެއެވެ

ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްުކރާ އަަދުދ މަވެސް، މިއަދަދާއި އެއްވަރަށް ނަ އިން ސައްތަ އިތުރުވި 8މިންވަރު ޖާގައިގެ 

ިއްނ  68.8އިތުވާނެކަމަށް ލަފާނުކުރެވޭތީ، އެނދުގެ ޖާގަ ބޭނުންކުރެވޭ މިންވަރު ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ 

  .ސައްތައިގައެވެ

އެކަނި ފަތުރުވެިރކަމަށް ވެފައި،  ކަމުގައިރިކަމުްނ އިން ސައްތަ ޙިއްސާކުރަނީ ފަތުރުވެ 27ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގެ 

އަހަުރެގ  އާއި މިިދޔަ ކަރިސާ ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ 2004ކަމެއްކަން  ދޭށް ބަރޯސާވުަމކީ އިޤްތިޞާދުގެ ނާޒުުކކަން އިތުރުކޮ

ހީނަރުކަމުގެ ސަަބބުން ވަީނ  ލިބުނު ފެށިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ މައި މާރކެޓްތަކުެގ އިޤްތިޞާދަށް މެދުތެރިެއން

ވަނަ އަހަރު ިއރުމަތީގެ ޤައުމުތަކުން ރާއްޖެއަށް ޒިޔަާރތްުކރަމުންދާ ފަތުރުވެރިނެްގ  2009އަދި މިހިނގާ . ސާބިތުވެފައެވެ
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ފުޅާކުރަން ވެފައިވާކަންވެސް ަވީނ  އްނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ުހޅަނގާއި އެއްވަރަށް، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިުރމަށްޗަ

  . ސާބިތުވެފައެވެ

  

އާއި އެއްވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުިރއެރުވޭނެ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް މިދާއިރާތަަކްށ  މުސްތަޤްބަލުގައި ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާ

ދާއިރާތައް  މިގޮތުން މަސްވެރިަކމާއި މަހުގެ އެކިބާވަތްތައް އުފެއްދުން ފަދަ . ދޭންޖެހިއްޖެއެވެ އިތުރު ސަމާލުކަމެއް

  . ވުރެބޮޑަށް އެންމެން ސަމާލްވާންވެއްޖެއެވެ އެރުމަށް މިހާރަށްކުރި

  

  ދަތުރުފަތުރާއި މުވާޞަލާތް 

  

 2,074ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކުރެވޭ މިންވަރަކީ  2009ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

 2009މިބައިގެ ދުވެލި . އިގެ ކުރިއެރުމެެކވެއްތަ ސަ އިން  1މިއީ ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2008. މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ

 17މަގުންކުރެވޭ ދަތުުރފަތުރު  ވައިގެ  ގުޅިގެން ދިއުމާ ފަތުރުވެރިކަން ދަށަށް ގައި މަޑުޖެހުނު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި، 

ޓްރެވެލް އޭޖެންސީ ފަަދ ( ކުގެޚިދުމަތްތަކުރުމަށް އެހީވެޭދ  ގުޅުންުހރި ދަތުރުފަތުރު ދަށަށްދިއުމާއި ފަތުރުވެރިކަމާ އިންސައްތަ

މަދުވުމުގެ ސަބަބުްނ  އަދި ހަމަ އެހެންމެ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެޭވ މުދާ .ދިއުން ހިމެނެއެވެ ދުވެލި ދަށަށް ) އްޚިދްމަތްތަ

ނޑު   .މެނެއެވެހިދިއުންވެސް ށް މަގުން ކުރާ ދަތުރުފަތުރުގެ އަދަދު ދަށަކަ

  

މީެގ . އިން ސައްތަ ކުރިައރާެނަކމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ 3.8މުވާސަލާތުގެ ސިނާއަތް ވަނަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރާއި  2010

ނޑު ަސބަބަކީ، ފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާިއރާ ރަނގަޅުެވ، ވައިގެ މަގުން ކުރެވޭ ަދތުރުފަތުރު އިތުރުވާނެކަަމްށ  މައިގަ

 5.7އަދި  5.3ނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ، ސިނާއަތުގެ ކުރިއެރުން ހުން ވަނަ އަހަރު މި 2012އަދި  2011. ލަފާކުރެވުމެވެ

  .ސައްތައިގައެވެއިން 

  

ނޑުގައި މިބައިގެ ޙިއްސާ  ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އަދި . އިން ސައްތައިގައެވެ 18.8ވަނަ އަހަރު ުހރީ  2008ިމންގަ

  . އެވެއިން ސައްތައިގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެ 20މެދު ރާސްތާގައި އެވަރެޖު ގޮތެއްގައި 

  

  ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން 

  

އެނެްމ ބޮޑަށް ކުރިައރަމުްނ  ކުގައިއަހަރުތަ ފާއިތުވީކުރެވޭ ހޭދައިގެ ގޮތުން ބަލާއިރު ހިންގުމުގެ ބަޔަކީ  ސަުރކާރުގެ އިދާރީ

އެވަރެޖު ގޮތެއްގައި ބެލިނަމަވެސް މިބައިގެ ކުރިއެރުން ކޮންެމ އަހަރަކު  ހަމައެކަނި ފާއިތުވީ ފަސްއަހަރަށް. އަންނަ ދާއިރާއެވެ

ވަނަ އަަހުރެގ  2009. މިއީ ފަތުރުވެރިކަން ފިޔަވައި އެންމެ ބޮޑު ދާއިރާއެވެ. ފައިވެއެވެއިތުރުވެއިން ސައްތަ  14

ނޑަށް މިބައިން  ުކރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިާވ ސާ ހިއްއަންދާޒާއަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

ނޑުގައި މިދާއިރާެގ  2010ނަމަވެސް،  .އިންސައްތައެވެ 18.2މިންވަރަކީ  ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ ުއފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ
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ވަނަ އަހަރު މިބައިގެ ހިއްސާ ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  2012އާއި  2011އަދި . އިން ސައްތައެވެ 16.1ޙިއްސާއަކީ 

  . އިން ސައްތައިގައެވެ 14އަދި  14.6

  

 2009އަދި . އިން ސައްތައިގައެވެ 13.7ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ދުވެލި ހުރީ  2008މިދާއިރާގެ ކުިރއެރުމަށް ބަލާއިރު، 

އިން  9.5ވަނަ އަހަރު މިބައިގެ ކުރިއެރުްނ  2010. އިން ސައްތައިން ުކރިއަރާެނކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 3.4ނަ އަހަރު ވަ

ސައްތައިން ދަށަށް ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ، ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޤްތާިޞދީ ހީނަުރކަާމއި، އަދި ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް 

އިދާރީ ިހންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކަމުގައިާވ ުދ ކުޑަުކރުމަށް އެޅޭ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރޭަގއި، ބޮޑުވުމާއި ގިުޅގެން، ޚަރަ

އުނިކުރުަމްށ  މުވައްޒަފުންގެ މުސަާރއާއި އެލަވަންސްތަކުން ބައެއްދަތުރުފަތުރާއި، ލިޔެކިޔުމާއި، މަރާމާތުގެ ކުރުމުގެ އިތުރުން 

  .ުކރެިވފައިވާތީއެވެ މަސް ދުވަހު މަސައްކަތް 3ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު  2009

  ން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު އި . ޕީ .ޑީ .ޖީ 

  

ހަަމަހަމ ޕީ އެގައުމެއްގެ މުޅި އާބާދީއަށް .ޑީ.އަކީ ޖީ ެކޕިޓާ ޕަރ. ޕީ.ޑީ.ނުވަތަ ޖީ މިންވަރު  ހޭޖެ ޕީން ބޮލަކަށް.ޑީ.ޖީ

ން ބޮލަކަށްޖެޭހ އި . ޕީ.ޑީ.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީފާއިތުވީ ފަސްއަހަރަށް ބަލާއިރު . ގޮތެއްގައި ބަހާލުމުން ކޮންމެ މީހަކަށްޖެހޭވަރެވެ

ވަނަ  2009. އިން ސައްތައަށް ވުރެން މަތީ އަދަދަކަށް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ 5ގޮތެއްގައި އަަހރަކު  ރެޖުމިންވަރު އެވަ

 4,683ރުފިޔާ ނުވަތަ  59,941ޖެހެނީ އަހަަރކު  ޕީ ބޮލަކަށް.ޑީ.އަހަރުގެ އަންދާޒާތަކުން ދައްކާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖީ

ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެކަމަށް  5,056ރުފިޔާއަށް ނުވަތަ  64,712މިއަދަދު  ވަނަ އަހަރު 2010. އެސް ޑޮލަރެވެ.ޔޫ

  . ލަފާކުރެވެއެވެ
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   1ރކް ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އަދި މީޑިއަމް ޓާރމް ފިސްކަލް ފްރޭމްވާ 
  

  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 

  

  2012 -  2002ރާ މިންވުަރ، އަދި އާމްދަނީ ކުރިއަދައުލަތުގެ އާމްދަނީ : 6ގްރާފް 

 

  
  

އިން  50މީގެ ތެރޭގައި، . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 5,355.4ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ  2009

އިްނ  50އަދި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ޙިއްސާއަކީެވސް . ސައްތައަކީ ޓްެކސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ

  . ސައްތައެވެ

  

އިން ސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަްށ  28ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  2010ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު،  2009

އަދި ޓެކްސްގެ . އިން ސައްތައެވެ 51ތެރޭގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ގެ ޙިއްސާއަކީ  މީގެ. ލަފާކުރެވެއެވެ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް . އިން ސައްތައެވެ 49ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ޙިއްސާއަކީ 

ުކާރ އްލަ ފަރާތްތަކުން ރާއްޖެއަށް އެތުރެމެނެނީ ސަރުކާރުންނާއި އަމިމިބައިގައި ހި. ޙިއްސާުކރަނީ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީއިންނެވެ

މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް  1,993.9ވަނަ އަހަރު އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި  2010. މުދަލުން ނަގާ ޑިއުޓީއެވެ

 މިއިތުރުވުމުގެ . އެރުމެކެވެއިން ސައްތައިގެ ކުރި 11އާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2009މިއީ . ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ

ނޑު ސަބަަބކީ،  ރިސޯރޓެއް ހުޅުވޭނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް،  13ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އައު  2010މައިގަ

                                                            
ނޑު ތައްޔާރުކުރެވިފައި މިވަނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ   1 ގަވަރމަންޓް ފައިނޭންސް މިކަރުދާހުގައި މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަ

  . ގައި ހިމެނޭ އަދަދުތަކާއި މިތާވަލުގައި ހިމެނޭ އަދަދުތައް ތަފާތުވާނެއެވެ) 1(ވުމާއިއެކު، ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު . ސްޓެޓިސްޓިކްސް ފޯމެޓާއި އެއްގޮތަށެވެ
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ވަނަ އަހަރު ހުޅުވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ރިސޯރޓުތަކުެގ  2011އާރްޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އިން ލަފާކުރެްއވުމާއި، 

  . މަސައްކަތަށް މުދާ އެތެރެކުރުމެވެ އިމާރާތްކުރުމުގެ 

  

   2012 – 2002ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ބައިތައް، : 7ގްރާފް 

  

  
  

. ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ ދެން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސުާކރަނީ ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސްއިްނ ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ

ރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަަދުދ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކު ވުމާއެކު،  ފަށާފައިދުނިޔޭގެ އިޤްތިާޞދު މިހާރު ރަނގަޅުވާން މިގޮތުން، 

ވަނަ  2010މިލިއަން ރުފިޔާ  418.7މިބައިން އިން ސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ،  6.9ވަނަ އަހަރު  2010

 2010ވަނަ އަހަރު މިބައިން ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށް ވުރެ،  2009. އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

މަހަށް  9ވަނަ އަހަރު ޓުއަރިޒަްމ ޓެކްސް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައަިވނީ  2010ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނީ ދަށްކަމަށް ދައްކަނީ، 

ގުޑްސް މުެގ ސިނާއަތުން ނަގަން ފެށުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އެއީ، އަހަރުގެ ފަުހ ކުއަރަޓރެގ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަ. ކަމުންނެވެ

. ތީއެވެކްސް ނެގުން ހުއްޓާލެވޭނެ ޑޮލަރުގެ ޓުއަރިޒަމް ޓެ 8ނަގަން ފެށުމާއި އެކު، މިާހރު ނެގޭ  އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް

  . ވީމާ ފަތުރުވެރަިކމުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލަންޖެހޭނީ މިދެ އަދަދުގެ ޖުމްލައެވެ

  

ވަނަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއަރޓަރގައި ނަގަން ފެށުމުން، އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިބައިން  2010 .ޓީ.އެސް.ޖީފަތުރުވެރިކަމުްނ ނަގާ 

ބިލިއަން އަށް  1.6ވަނަ އަހަރު މިބައިން ލިބޭ އާމްދަނީ  2011އަދި . މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެެއވެ 358

ނެގުމަށް ަހމަޖެހިފައިވަނީ ޓުއަރިސްްޓ ގެ ގޮތުގައި .ޓީ.އެސް.ފަތުރިވެރިކަމުެގ ސިނާއަތުން ޖީ . ވެއަރާނެކަމަށްވެްސ ލަފާކުރެވެއެ

އަދި މިކަން މިގޮތަށް . ދުމަތުގެ އަގުން ވަކި އިންސައްތައެކެވެޚިރިސޯރޓުަތކާއި ހޮޓާތަކުން ވިއްކާ އެނދުގެ އަގާއި ދެވޭ 

ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމަށްޓަކަިއ،  2009 ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނީ ބިލެއް އެކުލަވާލައި،

  . މަސައްކަތްތެަކްއ ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ
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ވަނަ އަހަރު އަމަލުުކރަން ފެށުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު މިހާރު ަވީނ  2010

ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެުޓ  2010އަދި މިހާރު ބަޖެޓު ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް . ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައެވެ

 މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މި . ކަމެކެވެލާޒިމު އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފާސްވުމަކީ  ވަނަ 2009ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، މިބިލު 

 މި . ޓެކްސްގެ ފުރަތަމަ ޕޭމަންޓް ލިބޭނެއެވެ ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި މި 2010ބިލު ފާސްވެއްޖެނަމަ، 

މިލިއަން  588ވަނަ އަހަރު  2012ވަނަ އަހަރާއި  2011މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި  300ވަނަ އަހަރު  2010ޓެކްސްއިން 

މިޓެކްސް ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ، އަހަރެއްގެ ފައިދާ . މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 634ރުފިޔާއާއި 

  .  އިން ސައްތަ އެވެ 15ރުފިޔާއަށް ވުރެ އިތުރުވާ ވިޔަފާރިތުަކން، ފައިދާގެ  500،000

  

މިޓެކްްސ . ހުށަހެޅިފައިވާ ތިންވަނަ ޓެކްސްއަކީ، ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސްއެވެ މެދު ރާސްތާގައި އަލަށް ނެގުމަށް 

ނޑަކަށް  2011. ވަނަ އަހަރުގެ މެދެއްހާ ހިސާބުން ފެށިގެންނެވެ 2011ހުށަހެޅިފައިވަނީ  ށްނެގުމަ  458ވަނަ އަހަރު ގާތްގަ

ބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ިމޓެްކސް ތަޢާރަފުުކުރމަށްޓަކައި، މިލިއަން ރުފިޔާ ލި 658ވަނަ އަހަރު  2012މިލިއަން ރުފިޔާ، އަދި 

ބޭރުގެ އެހީގައި ޤާނޫނީ ބިލެއް ޑްރާފްޓް ކުރުުމގެ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަސް މުއްދަތެއްގައި ފެށި، އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ 

  . މިބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅޭނެއެވެ

  

ކުރުމަށްޓަކައި، އެޑް ހޮކް ގޮތެއްގައި ހޯާދ  ވުރެ ދެެމހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަންފީޒު ތުގެ ބަޖެޓުގެ ހާލަތު، މިހާރަށްދައުލަ

އަދި މިގޮތުގެ . ކަމެކެވެމުހިންމުނިވި ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރުމަކީ ވަރަށް ވެސް ނީ ހޯދުން ދޫކޮށްލައި، ދެމެހެއްޓެއާމްދަ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ިސނާއަތުން ނަގާ ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓްސް ޓެކްސް، ، މަތިން، މަތީގައި ފާހަގަކުރެވުނު ތިން ޓެކްސް ކަމަށްވާ

އަދި ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަްސ ޓެކްސް ތަޢާރަފުކުރުަމކީ، މިަމގުގައި ކުރިއަށް ދިއުމަށް އެޅޭނޭ ރަނގަުޅ  .ޓީ.އެސް.ޖީ

އަދި މާލީ ހީނަރުކަމުން  މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އިޤްތިޞާދީ. ދެމެހެއްޓެނިވި ފިޔަވަޅުތަކެކެވެ

އަރައިގަތުމަށްޓަކައި، ބޭރު މާލީ އިާދރާތައް ކަމުގައިވާ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި، ވޯލްޑް ބޭންކް އަދި އޭޝިޔަން 

މީގެ ކުރިންވެސް ގިނަ ފަހަރުތަކެްއގެ މަތިން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުންވެސް މިފަދަ ދެމެހެއްޓެނިވި ޓެކްސްތައް ތަޢާރަފުކުރުމަށް

. އިދާރާތަކުެގ އެހީއަށް އެދޭނަމަ މިމަގަށް އާމްދަނީ އަޅުވަން ހުށަހަޅައެވެ އަދި މުސްތަޤުބަލުގައި އެ. އިލްތިމާސްކޮށްފައިވެއެވެ

  . މަގެއްވެސްމެއެވެ އަށް ލިބޭނެ އެހީ އިތުރުކުރެވޭނެއިދާރާތުަކން ރާއްޖެ  އަދި މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަކީ، މި

  

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީގައި އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރަނީ ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައި ހުރި ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ 

މިއަށްފަހު ދެން އެންމެ ބޮޑު ބައްެއ . އިން ސައްތައެވެ 25ޖުމްލަ އާމްދަނީގައި މިބައިގެ ޙިއްސާއަކީ . ކުއްޔެވެ

ވަނަ އަހަރު ސުަރާކުރެގ  2010. އިން ސައްތަ ޙިއްސުާކރާ، ސަރުކާރުގެ ކުްނފުނިތަކުގެ ޑިވިޑަންޑުންނެވެ 8ޙިއްސާުކރަނީ، 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް  524.7 ކުންފުނިތަކާއި ސުަރކާރު ހިްއސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ޑިވިޑަންޑުގެ ގޮތުގައި 

ނޑު ގޮތެއްގައި . ން ސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެއި 39ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު،  2009މިއީ . ލަފާކުރެވެއެވެ މައިގަ

މިތަފާތު އަންނަނީ ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން، މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ައިދ 

ަވނަ އަހަރުެގ  2010 ވަނަ އަހަރު ަސރުކާރަށް ެދއްިކ ޑިވިޑަންޑަށް ވުރެ 2009ދިރާގުން . ދިރާގުގެ ޑިވިޑަންޑްއިންނެވެ

ޑިވިޑަންޑެއް  )އެކްސްޓްރާއޯޑިނަރީ( ވަނަ އަހަރު އާދަޔާ ޚިލާފު 2009ޑިވިޑަންޑް ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ، 

27



 
 

 
 

އިން ސައްތަ ހިއްސާ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް އަްށ  7ދައްކާފައިވުމާއި، އަދި ދިރާގުގައިވާ ސަރުާކރުގެ ޙިއްސާގެ ތެރެއިން 

. އައުމެވެ  ގެ ތެރޭގައި ވިއްކާލުމުގެ ސަބަބުން، ސަުރކާރަށް ލިބޭ ޑިވިޑަންޑް ޕްރޮޕޯޝަންއަށް ބަދަލުވަނަ އަހަރު 2009

ވަނަ އަހަރު ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ،  2010ގެ ޑިވިޑަންޑް .ސީ.ސީ.ޓީ.ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން އަދި އެމް

  . ނެކަމަށް އެކުންފުނިތަކުން ލަފާކޮށްފައިވާތީއެވެ ވަނަ އަހަރު އެކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ދަށްވާ 2009

  

ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު، ސަރުކާރު ކުްނފުނިތަކާއި ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ސުަރކާރަށް ލިބޭ ޑިވިޑަންޑް  2011

ނޑު ސަބަބަކީ، ިދރާގު، ހައުސިންގ ޑި . އިން ސައްތަ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 16 ވެލޮޕްމަންޓް މީގެ މައިގަ

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިދާ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް  2010ގެ .ސީ.ޑީ.ޓީ.ކޯޕަރޭޝަން، ައއިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް، އަދި އެމް

ގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ޙިއްސާއިން ބައެއް އާންމު .އޯ.ޓީ.ވަނަ އަހަރުގެ ކުރޮީކޅު އެސް 2010. ލަފާކުރެވޭތީއެވެ

ޅިފައިވާތީ، އަދި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރްޓސް ކޮމްޕެނީއާއި މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންްޑ ށަހެރައްޔިތުންނަށް ވިއްކުމަށް ހު

ސުވަރޭޖް ކޮމެްޕނީގެ ހިއްސާގެ ބައެއް، ސުަރާކރުގެ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ސިާޔސަތުގެ ދަށުން ސްޓްރެޓަޖިކް ޕާރޓްނަރުންނަށް 

 ވަނަ އަހަރު ލިބޭނަކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޑިވިޑަންޑަށް މި  2011ވިއްކާލުމަށް ހުށަހެޅިފައިވުމާއި އެކުގައި، މިކުންފުނިތަކުން 

ވިޔަފާރިތަކުން ކުޑަކުރާ ހިނދު، ސަުރާކރަށް ލިބޭ ޓެކްސްގެ އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ ޙިއްސާ . އެޖަސްޓްމަންޓް ގެނެވިފައިވާނެއެވެ

ސަުރކާރުގެ އާމްދަނީ މެދު އަދި ްނ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ބަދަލުގައި، ސަރުާކރު. އިތުރުވެގެންދާ ދިއުމަކީ ސަުރާކރުގެ ސިޔާސަެތވެ

  . ދުރު ރާސްތާގައި ބިނާވެފައިވާނީ ޓެކްސްގެ މައްޗަށެވެ

  

  ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 

 

ވާއިރު ަހަމ އިން ސައްތަ އިތުރުވެފައި  10ުކ އަހަރަ އެވަރެޖު ގޮތެއްގައި އާއި ދެމެދު 2003އިން  1996ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 

ަވނަ އަހަުރެގ  2004ނަމަވެސް، . އިން ސައްތައެވެ 12މި މުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވީ އަހަރަކު އެވްރެްޖކޮށް 

އިން  2006އަދި . އިން ސައްތަ އިތުރުވިއެވެ 53ވަނަ އަހުަރ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް  2005ފަހު، ސުނާމީ ކާިރާސއަށް

އިން ސައްަތ  21ެވސް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ވަނީ އެވަރެޖްގޮތެއްގައި ރަކުއަށް ކޮންމެ އަހަ ވަނަ އަހަރާއި ހަމަ 2008

މިމުއްދަތުގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަީނ . އާއި ގުޅުންހުރި އިތުރުވުމެއް ނޫނެވެ އަދި މިއިތުރުވުމަކީ ސީދާ ސުނާމީ. އިތުރުވެފައެވެ

ނަމަވެސް، މިއިތުރުވުަމީކ . އިން ސައްތަ އިތުރުވެފައިވެއެވެ  23ގޮތެއްގައި  އިތުރުވެފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، އަހަރަކު އެވަރެޖު 

ގައި ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް، މެދު އަދި ުދރު ާރސްތާގެ ކުުރ މުއްދަތު. ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިތުރުވި އިތުރުވެުމއް ނޫނެވެ

ސަުރކާރުން މިހާރު ިމހުށަހަޅާ ބަޖެޓުގައި މިޓްރެންޑް . އިން ބައެއް އެޑްވާންސްކޮށް ނަގައި، އިތުރުވި އިތުރުވުެމކެވެ އާމްދަނީ

  . ގޮތްތަކަށް ބަލައި، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަެމއް ދެވިފައިވާނެއެވެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވޭނެ، ޓަަކއިބަދަލުކުރުމަށް
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  2012 – 2002ޕީގެ އިންސައްތައިން ޖުމްލަ ޚަރަުދ، .ޑީ.ދައުލަތުގެ ޚަރަދު، ޚަރަދު އިތުރުވާ މިންވަރު އަދި ޖީ : 8ގްރާފް 

 

  

އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަުދެގ  .ވެރިަކަރންޓް ޚަރަދެއަކީ ތައިން ސައް 62ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުގެ  1999

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކެޕިޓަލް އަދި ރިކަަރންޓް ޚަރަދުެގ  2003ނަމަވެސް، . އިން ސައްތައެވެ 38ޙިއްސާއަކީ 

ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު، ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ  2008މިގޮތުން . ދެމެދުގައިވާ ތަފާތު ދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންނެވެ

ިއްނ  28އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޙިއްސާައކީ . އިން ސައްތައެވެ 72ޚަރަދުގެ ތެރެިއން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޙިއްާސއަކީ 

ނުކުރެވޭނަމަ، މުސްތަޤްބަލުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭޭނ  ށް ހޭދަފައިދާ ލިބޭ ފަދަ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓަ. ސައްތައެވެ

ަކމުން ހީނަރަުކެމއް ލިބުަމީކ އަދި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެއްޔަށްވެސް މި. އަސަރުުކރާނެއެވެ ނޭދެވޭ އާމްދަނީއަށްވެސް

  . އެކަށީގެންވާކަމެެކވެ

އަށް ބަލާއިރު ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކުރެވިފައި ނުވަނީ ބޮޑުވެފައިވާ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތަްއ  2012އިން  2009

ގެނެސް ވާނެ ގޮތް ކުޑަކުރުމަށް ުކރެވޭ މަސައްކަތްތައް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި މުޖުތަމަޢަށް ބޮޑެތި ލޮޅުންތަކެއް ނު

އާއި، ސުަރކާރުން ުކރަމުން އައި  ފަހިކުރުމަށްޓަކައި މެދުރާސްތާއަށް ބަހާލެވިގެން ރަިކރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަުކރެވެުމންދާތީ

އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގެ ތެރެއިން އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ދެކޮޅު ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް އަމިއްލަ ވިޔަފާރީގެ ޒަރިއްޔާއިން ކުރިއަށް 

  . ދިއުމަށް ރޭވިފައިވާތީއެވެގެން

އެއީ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ކުރާ ޚަރަދު، ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ . ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ބެހިގެން ވަނީ ތިން ބަޔަކަށެވެ

ިމގޮތުން، މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ޖުމްލަ ރިކަރަްނޓް . ޚަރަދު އަދި ސަބްސިޑީޒްއަށާއި ޓްރާސްފަރސްއަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ

މިބައިގެ ތެރެއިންވެސް އެންމެ ބޮޑު . ަނ އަހަރު ޚަރަުދކުރުަމށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެވަ 2010އިން ސައްތަ  88ޚަރަދުގެ 

މިބައިގެ ޙިއްސާއަކީ ޖުމްލަ ރިަކރަންޓް . އަދަދެއް ޙިއްސާކުރަނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އިނާޔަތްތަކަށް ދޭ ފައިސާއެވެ

މިބައި ކުޑަކަމަށް ދައްކަނީ، ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ ، ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު 2009. އިން ސައްތައެވެ 47ޚަރަދުގެ 
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ތަކުގެ ދު ކުޑަކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަޅުއިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ަސބަބުން، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ މަދުވުމާއި އެކު، ޚަރަ

ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ . އުނިކޮށްފައިވާތީއެވެއާއި އިނާޔަތްތަކުްނ ބައެއް  ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

ވުެރ ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް  7މުސާރައާއި އުޖޫރަ ކުރިްނ ހިުރ މިންވަރަށް ރުޖޫޢަކުރެވޭނީ، ަދއުލަތަށް ލިބިފައިވާ އާމްދަނީ 

އްޓެނިވި ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިަފއިވާ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ދެމެހެ 2010އެކި، އިތުރުވުމުން ކަމަށް ވުމާ

  . މަސައްކަތެކެވެ މުހިންމުސަރުކާރާއި ަރއްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކަުރންޖެހިފައި އޮތް އަވަސް ކުރުަމީކ  މަސައްކަތްތައް

ޤާއިމްުކުރމުގެ ގޮތުން، ' ކުޑަ ސަރާުކރެއް'ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑުަކުރމަށާއި، ސަުރާކރުގެ އެއް ސިޔާސަތުކަމުގައިާވ 

. މެދު ރާސްތާގައި ސަރުާކރުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުކުުރމަށްވެސް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ ވަނަ އަހަރު އަދި 2010

އަދި މިކަމަށް . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިސިޔާސަތުގެ ބޮޑު ބައެއް ތަންފީޒުކުރެވޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވެއެވެ  2010މިގޮތުން، 

މުވައްޒަފުން ރިޑަންޑަންޓް ކުރުމުގައި . މަނާފައެވެޑަންޑަންސީ ފައިސާވެސް ވާނީ ބަޖެޓުގައި ހިބޭނުންވާނޭ ރި

. މަގެއް ދައްކައި ދިނުމުގެ ގޮތުން، ލޯނު ޕްރޮގްރާމެއްވެްސ ހިންގުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ އެމުވައްޒަފުންނަށް ކުރިއަށް ާދނެ

މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން، ތައުލީމަށާއި، ތަމްރީނަށް އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްީޤކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކަްށ 

ވަނަ އަހަރުގެ ުކރޮީކުޅ ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަން ޖެޭހ  2010މިޕްރޮގްރާމްވެސް . ލޯނުދޫކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

މިޕްރޮގްރާްމ ހިންގުމަށް މިބައި ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި ނުވަނީ، . މަސައްކަތްތައް މިހާރު ކުރެވެމުން އެބަގެންދެވެއެވެ

ބޭނުންކޮށްގެން ކަމުގައި، ލޯުނ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕްގެ ލޯނު އެހީއެއްގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ ބޭންކިންގ ނިޒާމު 

  . ހުށަހަޅާފައިވާތީއެވެ) ވޯލްޑް ބޭންކުން(ދޭ ފަރާތުން 

މިލިއަން  116.4ވަނަ އަހަރު  2010ރަުދގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުުމގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ޚަމުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ކުރެވޭ 

ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ފުރިހަމައަށް ތަޢާރަފުކުރެވުމުްނ،  ންސަރާުކރު. ރުފިޔާ ޚަރަދުުކރަން ޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރޭގަިއ ދެން އެންމެ . މިކަމަށް ދާ ޚަަރދު ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ކުޑަވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

ރާތްތަކަށް އިޤްތިޞާދީ އަދި ނުވަތަ ނުފޯރާ ފަ  ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރަނީ ޯސޝަލް ވެލްފެއަރ ކޮންޓްރިބިއުޝަންސް

ދޭ އެހީއެއްގެ ބަދަލުގައި  ށްމިބައިން ކުރެވޭ ހޭދަައކީ މުޅި ޖަމާއަތަ. އިޖުތިމާޢީ އަދުލު ޤާއިމުކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ އެހީގެ ބައެވެ

 18ްޓ ޚަރަދުގެ މިބައިގެ ޙިއްސާއަކީ ުޖމްލަ ރިކަރަން. ފުދުންތެރިކަން ކުޑަ ފަރާތްތަކަށް ސީދާ އަމާޒުކުރެވިގެން ދެވޭ އެހީއެވެ

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމުގައި ހޯދާ ތަކެއް. އިންސައްތައެވެ އި، ތަމްރީނުކުރުމަށް ޗާމިބައިގައި މައިގަ

ސަރުާކރުން ދޭ އެހީގެ ތެރޭގައި މިއަހަުރ ރައްޔިތުންެގ . ސަުރކާރުން ދޭ އެހީއެވެކުރާ ަޚރަދާއި، ސަބްސިޑީޒް ފިޔަވައި 

އަހަރު ފުރިފައިވާ ދިވެިހ  65ބެހޭ ޤާނޫނުގެ ދަށުން އުމުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ެޕންޝަނާ މަޖިލީހުން ފާސްުކރެއްވި

ނޑައަޅާފައިވާ އަސާސީ ޕެންޝަންގެ ފައިސާ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ   . ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމަށް ކަ

އިން ސައްަތ  7ދުމަތަށް ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ޚި

އަދި ސަބްސިޑީސް އާއި ޓްރާންސްފަރސްގެ ގޮތުގައި، ޖުމްަލ . ވަނަ އަހަރު ޚަރަދު ކުަރންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 2010

 2009މިބައި . އެވެވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާނެ 2010އިން ސައްތަ ޚަރަދުކުރުމަށް  5ރިކަރަންޓް ޚަަރދުގެ 

ދިނުން ހުއްޓާލައި، ޓާގެަޓޑް ' ބްލެންކަޓް ސަބްސިޑީޒް'ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު ކުޑަވެފައިވަނީ، ކުރިން ދެމުން ގެންދިޔަ 

އިން ފެށިގެން  1ވަނަ އަހަރުގެ  ނޮވެމްބަރު  2009މިގޮތުން، . ވާތީއެވެސަބްސިޑީޒް ދިނުމަށް ސަރުާކުރން ހުށަހަޅާފައި
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އަގުގައި ވިއްކަން ފެށި، ޒޫަރީރ  ހަމަށް ދެމުން ގެންދިޔަ ސަބްސިޑީޒް ހުއްޓާލެވި، މާލޭގެ ކަރަންޓު އޭގެ ސްޓެލްކޯއަ

ބޭނުންތަކަށް ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުމަށް ފުދޭވަރަށް އާމްދަނީ ނުލިބޭ ފަރާތްތަކަށް، ޓާރގެޓަޑް ސަބްސިޑީޒް ދިނުމަށް ވަނީ 

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުވާލެވި،  2010ކާބޯތަކެތީގެ ސަބްސިޑީތައްވެސް  ހަމަ މިގޮތަށް، ފެނާއި. އިއުލާނުކުރެވިފައެވެ

   .މިކަމަށްވެސް ޓާގެޓަޑް ސަބްސިޑީޒް ދެވެން ފަށާނެއެވެ

  2012 – 2002، ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގައި ހިމެނޭ މައިގަނޑު ބައިތަކުގެ ޙިއްސާ: 9 ގްރާފް

  

  
  

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީއިން ހިންގާ ކެޕިޓަލް މަޝްރޫޢުތަކާއި، އަދި އާންމު ދައުލަތުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމެނެނީ، 

އާންމު ބަޖެޓުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢޫތަކުެގ . ވެލެމުދަ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދި ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ހަރު

ވަނަ އަހަރު  2010މިޕްރޮގާްރމަށް . ތެރޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ހިމެެނއެވެ

ވަނަ  2010ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 528އެލޮކޭޓްކޮށްފައިވަނީ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކެވެ ނޑު ސަބަބަކީ، ދަ. އަހަރުވެސް މަިއގަ އް އުލަތުގެ ޚަރަދުތަމީގެ މައިގަ

. ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް ބާރުއެޅުމެވެބަޖެޓުގެ ދަރަނި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި،  ގޮތެއްގައިއެކު، ދެމެހެއްޓެނިވި ބޮޑުވުމާއި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ައއު މަޝްރޫޢުތަކެއް ނުހިންގުނު 

ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ރާއްޖޭގެ އެިކ  )ޕީ.ޕީ.ޕީ( ުރާކރުގެ ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްކަމުގައި ވީނަމަވެސް، ސަ

ވިންޑް  އަތޮޅުގައި ޤާއިމްކުރުަމށް ހަމަޖެހިފައިވާ . މީގެ ތެރޭގައި ސ. މަޝްރޫޢުތައް ރޭވިފައިވެއެވެ. ޕީ.ޕީ.ކަނޮްކޅުތަކުގައި ޕީ

ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި، އަދި މާލެއާއި  7،000ހުށަހެޅިފައިވާ ފާރމްއާއި، ާރއްޖޭގެ ހަތް ޕްރޮވިންސްގައި އެޅުމަށް 

  . ހައުސިންގ ޔުނިޓުތައް ހިމެނެއެވެ 1،300ވިލިނގިލީގައި އެޅުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 
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ިއ އިނާޔަތްަތއް   ަރއާ ްނގެ މުސާ ަވއްޒަފު މު ރ ސޯޝަލް ވެްލފެއަ ްސޓް  އިންޓަރެ ްސފަރސް  ްޒ ާއއި ޓްރާން ސަބްސިޑީ ަރދު  އެހެނިހެން ިރކަރަންްޓ ޚަ
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  މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަނޑު 

ތަ އަދި ޑެފިސިޓް ނުވައާއި ޚަރަދުތައް،  އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ 3މިހާރު މިހުށަެހޅޭ ބަޖެޓުގައި، ކުރިއަށް އޮތް 

ނުޑެގ  .ހިމެނިފައިވާނެއެވެގޮތް  ސަރޕްލަސް ބައްޓަންވެގެންދާނެ  މެދު ރާސްތާއަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މި އޮނިގަ

ނޑު މަޤްސަދަކީ ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އަސާސީ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ ނާރާނޭހެން، ކިުރއަށް އޮތް  އަހަރުެގ ތެރޭަގިއ  3މައިގަ

އަދި އިޤްތިޞާދުގެ ެތރޭގައި ދައުރުކުރާ ފައިސާއަކީ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ . ގެ ޑެފިސިޓް ކުޑަކުުރމެވެދައުލަތު

  . ތީއެވެއަތްފޯރާ ފަށަށް ތިރި ނުކުރެވޭނެ ފައިސާކަމުގައި ހަމަޖެއްސިގެން މެނުވީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގު

ނޑު، : 1ތާވަލު     20122 -  2005މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަ

  

  

   

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

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

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

އިސްލާޙު 

ކުރެވިފައި

10,300.2 9,325.8 7,040.9 5,957.8 7,456.5 7,571.2 6,154.1 4,612.9 ޖުމްލަ   އެހީގެ  ހިލޭ  އަދި  އާމްދަނީ 

10,083.5 9,112.4 6,840.3 5,355.4 6,939.5 6,527.2 5,286.7 3,788.3 އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ 

10,051.9 9,082.3 6,811.6 5,344.8 6,897.2 6,490.7 5,237.2 3,753.3 ކަރަންޓް އާމްދަނީ

31.6 30.1 28.7 10.6 42.3 36.5 49.5 35.0 ކެޕިޓަލް އާމްދަނީ 

216.7 213.4 200.6 602.4 517.0 1,044.0 867.4 824.6 ހިލޭ އެހީ 

10,143.7 9,920.9 10,104.8 10,881.4 10,176.0 8,283.2 6,957.4 5,657.6 ލެންޑިންގ ގެ ޖުމްލަ   ނެޓް  އަދި  ޚަރަދު 

10,389.9 10,196.1 10,352.3 10,950.3 10,342.4 8,325.4 7,066.2 5,775.4 ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ 

8,744.9 8,659.1 8,338.2 7,942.4 7,463.2 6,560.1 5,607.8 4,643.3 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 

1,645.0 1,537.0 2,014.1 3,007.9 2,879.2 1,765.3 1,458.4 1,132.1 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

-246.2 -275.2 -247.5 -68.9 -166.4 -42.2 -108.8 -117.8 ނެޓް ލެންޑިންގ 

156.5 (595.1) (3,063.9) (4,923.6) (2,719.5) (712.0) (803.3) (1,044.7) ބެލެންސް  ( ޑެފިސިޓް ) /  ސަރޕްލަސް   އޯވަރޯލް 

-156.5 595.1 3,063.9 4,923.6 2,719.5 712.0 803.3 1,044.7 ފައިނޭންސިންގ  

68.5 -292.1 109.0 781.2 747.7 697.4 538.5 235.0 ފޮރިން ފައިނޭންސިންގ

-225.0 887.2 2,954.9 4,142.4 1,971.8 14.6 264.8 809.7 ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސިންގ 

27,843.0 24,529.0 20,691.0 18,854.0 16,131.0 13,496.0 11,717.4 9,596.1 . (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)   ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ

0.6% -2.4% -14.8% -26.1% -16.9% -5.3% -6.9% -10.9% ޖީ . ޑީ . ޕީ . ގެ އިންސައްތައިން  ( ޑެފިސިޓް ) /  ސަރޕްލަސް 
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ނޑު ގޮތެއްގައި ހުށަހެޅިފައިވަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުމަށް މައިގަ

މިގޮތުން، މަތީގައި ބަޔާންކުރެވުނު ފަދައިން، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމާއި، . އިތުރުުކރުމުގެ މައްޗަށެވެ

އިޤްތިޞާުދ  ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް ނެގުމަކީ، ރާްއޖޭގެ، އަކާއި.ޓީ.އެސް.ޖީ އިންފަތުރުވެރިކަމުެގ ދާއިރާ

   . ބައްޓަންކުރުމުގައި އަޅަންޖެހިފައިވާ އަސާސީ ފިޔަވަޅުތަކެވެ

  މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބައްޓަންކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް: 10 ގްރާފް

  

  

ނޑަކީ، ރާއްޖޭގެ  އިޤްތިޞާދީ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ބަެޖޓުގެ ދަރަިނ މަތީގައި ބަޔާންޮކށްފައިވާ މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަ

ނޑެކެވެ ނޑުގައި  އަދި މި. ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އެކުގައި އެއްބަސްވެފައިވާ އޮނިގަ އޮނިގަ

މަންޓް ބޭންކުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ހުިރ ޑް ބޭންކް އަދި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްފަންޑާއި، ވޯލް  އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ

ނޑު . ިހމެނިފައިވާނެއެވެ ހުށަހަޅާފައިވާ ކަންތައްތައް ބައެއް ސްޓްރްަކޗަރަލް މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް މީގެ ތެރޭގައި މައިގަ

ދުތައް ކުޑުަކރުމުގެ ގޮތުން، ސަުރާކރުެގ ސައިޒު ކުޑަކުރުމާއި، އާންމު ސަބްސިޑީޒް ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވެނީ، ދައުލަތުގެ ޚަރަ

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުަތުކގެ ބަޖެޓުގެ ދަރަނި ފޫބެއްދުމަށް ޒް ދޭން ފެށުމާއި، ސުަރކާރުންއި، ޓާގެޓަޑް ގޮތެއްގައި ސަބްސިޑީއުވާލަ

ފެށުމާއި،  އިން ނަގާފައިވާ ދަރަނި ބޮންޑަށް ބަދަލުކޮށް، އަހަރުތަަކކަްށ ބަހާލައި ދައްަކން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން

މުވައްޒަފުންނަށް ކުރާ ޚަރަދު ުކޑަކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް އެފިޝަންޓްކޮށްދިނުން 

  . ހިމެނެއެވެ

  

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން ކަރަްނީސ  އެކުގައި ވެވިފައިވާ ސްޓާފް ލެވަލް އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި 

މިހުށަހެޅޭ ބަެޖަޓީކ . ރވް ދެމެެހއްޓުމަށްޓަކައި ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ލޯނެއް ދިނުމަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެޒާރި

ނޑުގެ  ފާޑުކިޔައި، ގެންނަން ހުށަހެޅި ގެ ފަރާތުން އެއަށް.އެފް.އެމް.އައި ބަދަލުތައް ގެނެވި އެފަރާތުން ޤަބޫލުކުރާ މިންގަ
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. އެކު، މިޕްރޮގްރާްމ ުކރިއަށް ގެންދެވޭނެކަމުގެ ޔަޤީްނަކން ސަރާުކރަށް ލިބިފައިވެއެވެށް ވުމާތެރޭގައި ހިފެހެއްޓިފައިވާ ބަޖެޓަކަ 

ވަނީ ސަރުކާުރން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ގެ ބޯޑަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ްޕރޮގްރާްމ ހުށަެހޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި.އެފް.އެމް.އަދި އައި

ުކރިން މިޕްރޮގްރާމްގެ ެއންމެހައި އިދާރީ ކަންތައްތައް  ދަށް ވުރެމަހުގެ މެބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުން ކަމުގައި ވާތީ ޑިސެމްބަރު 

ވޯލްޑް ބޭންކާއި،  ޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި އެކުގައި ވެވޭ އެއްބަސްވުމަށް ބަލައި،އަދި އިން . ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ

. ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެއެހީ ރާއްޖެއަށް ބަޖެޓު ސަޕޯރޓުގެ ގޮތުގައި ލޯނު ، އަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުންއޭޝި

އިދާރާތަކުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި ހުރި ސްޓްރަކްޗަަރްލ  އިދާރާތަކުން ލިބޭ މާލީ އެހީއަށް ވުރެ ބޮޑަށް، މި  ނަމަވެސް، މި

އެހީ ހޯދުމަށްޓަކައި، އަދި މަތީގައި  މިޮގތުން، މި. އް ހައްލުކުރުމަށް ދެއްވާ އެހީ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެމައްސަލަތަ

ބަޔާންކުރެވުނު އެއްބަސްވުންތައް ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި، މިަކރުދާހުގައި ހިމަނާފައިވާ މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަނޑު 

ނޑުހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތަށް  މިގޮތުން، އާމްދަީނ . ަކމެކެވެމުހިންމުުކރިއަށް ގެންދިއުމަކީ ބަދަލެއް ނުގެނެސް،  މައިގަ

އަހަރުެގ  ކްސްއާއި ބެހޭ ބިލު، މިވިޔަފާީރގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެ، އިތުރުުކރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ަކންތައްތައް އަވަސްވެ

  . ފިޔަވަޅެކެވެ މުހިންމުވަރަށް  އެޅޭކުރިއަށް ދިއުމަށް މަގުގައި  ތެރޭގައި ފާސްވުމީަކ، މި

  

  ބޭރުގެ ދަރަނި 
  

. ޑޮލަރެވެ މިލިއަން 471.7 އަކީ) ޓޯޓަލް އެކްސްޓަރނަލް ޕަބްލިކް ޑެޓް (ވަނަ އަހަރުގެ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ  2008

ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު  2009. މިލިއަން ޑޮލަރެވެ 100.4ކުރެވިފައިވަނީ ) ޑިސްބަރސް(ން ޚަރަދު އަދި ލޯނުގެ ފައިސާއި

ރަދު ކުރޭެވެނ ޚައަދި ލޯނު ފައިސާއިން . މިލިއަން ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 568.9ދަރަނީގެ ޖުމްލަ  ބޭރު

ނުއެހީއިން މިއީ އެކިއެކި މަަޝރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯ. މިލިއަން ޑޮލަރެވެ 155.2ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

އެމެރިކާ ޑޮލަުރ  ލިއަންމި 50މިއަހަރުތެރޭ ލިބިފައިވާ  ފައިސާއިން ޢަދަދާއި ލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި  ރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާޚަ

ވަނަ  2010. މިިލއަން ހިމެނޭ ޖުމްލަ ޢަދަދެވެ 12ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭ އަހަރު ނިމުމުގެ ކިުރން އިތުރަށް އަދި 

ރަުދ ޚައަދި ލޯނު ފައިސާއިން . ޑޮލަރަށް އިތުރުވާނެއެވެއެމެރިކާ މިލިއަން  633.9ދަރަނެީގ ޖުމްލަ  ބޭރުއަހަރަށް ބަލާއިރު 

  . މިލައަން ޑޮލަރެވެ 165.0ރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ކު

  

 2009އަޅާަބލާއިރު  އިހަރާވަނަ އ2008ަ) ޓް އަދި ރީޕޭމަންޓްއިންޓްރެސް(ބޭރުގެ ދަރަނި ސަރވިސް ުކުރމަށް ކުރާ ޚަރަުދ 

ނޑު ސަބަބަކީ ކުރުމުއްދަެތއްގައި އަނބުާރ . އިތުރުވާނެެއވެ 120% ވަނަ އަހަރު 2010އަދި  %6ވަނަ އަހަރު  މީގެ މައިގަ

  . އަހަރު ތެރޭގައި އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭތީއެވެ 3ދައްކާގޮތަށް ނަގާފައިވާ ކޮމަރަޝލް ލޯނުތައް ކުިރއަށް އޮތް 

  

. އިން ސައްތައިގައެވެ 37ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2008މުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ މިންވަރު ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަ

ނޑަކަށް  2010ރާއި ހަވަނަ އަ 2009އަދި   2011ފަހު، އިން ސައްތައަށް އިތުރުވުމަށް 39ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު ގާތްގަ

ނޑު ސަބަބަކީ، ކުރުމުއްދަތަށް ނަގާފައިވާ ބުޭރގެ ދަރަީނެގ . އިން ސައްތައަށް ދަށްވާނެއެވެ 34ވަނަ އަހަރު  މީގެ މައިގަ

 ދައުލަތުގެ ދަރަނި ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ނަމަވެސް، . ގެ ނިޔަލަށް ދައްކާ ނިމުމެވެ 2011ބޮޑުބައެއް 
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ަރުދ ޚަދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަްށ ކުރާ  ވަނަ އަހަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުނު ނަމަވެސް 2010ވަނަ އަހަރާއި  2009

ވަަނ  2010އިން ސައްތައަށް އަދި  6.4ވަނަ އަހަރު  2009ނިސަްބތުން  ޕޯރުޓކުރާ ުމދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ސްރާއްޖެއިން އެކް 

   .އިން ސައްތައަށް އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ 12.7އަހަރު 

  އާއި ރަސްމީ ރިޒާވް  ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް 
 

އިންސައްތަ އިތުރުވާނޭކަމަށް  26ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާުކރާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ަކަރންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި  2010

އިންސައްތަ  51 ހުރި ވަނަ އަހަރު 2008ގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު ަކރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި .ޕީ.ޑީ.ޖީ. ލަފާކުރެވެއެވެ

އިންސައްތައަށް އަރާނޭކަމަްށ  28ވަނަ އަހަރު  2010އިންސައްތަ އަށް ދަށްވުމަށްފަހު  25ވަނަ އަހަރު  2009އިން 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރެވޭެނކަމަށް އަންދާޒާކުރާ މިންވަރު ވަރަްށ  2010މީގެ މައިގަޑު ސަބަބަކީ . ލަފާކުރެވެއެވެ

  .ރުވުމާއި ގުޅިގެން ވިޔަފާރި އެކައުންޓްގެ ފަރަގު ވަރަށް ބޮޑުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭތީއެވެބޮޑުތަން އިތު

  

އެކްސްޯޕރްޓ (ވަނަ އަހަރު ރާްއޖެއިން ބޭރުކެުރވޭ ތަކެއްޗަށް ލިބޭ އާމްދަނީ  2010ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު  2009

ނޑު އެއް . ލަފާކުރެވެއެވެދާނެކަމަށް  އިންސައްތަ މައްޗަށް 18) އާރނިންގްސް ސަބަބެއްކަމަށް ބެލެެވނީ  މީގެ މައިގަ

ވަނަ  2010އިތުރުން  އަދި މީގެ. ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުވުމެވެ ރީއެކްްސޕޯރޓްެގ ގޮތުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުކުެރވޭ ތެލަށް

ްސޕޯޓްކުރެވޭ މަހުގެ ބާވަތްތައް އަހަރުން ފެށިގެން މަސްވިެރަކން ރަގަޅުވާން ފަށާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީވެ، ރާއްޖެއިން އެކް

މިލިއަން  817.3ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2009މިގޮތުން . އިތުރުވެ ލިބޭ އާމްދަނީވެސް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

 2010އަދި .  ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް 166.2 ،ޑޮލަރުގެ ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރެވި

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން  196.8މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރެވި  933.0ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު 

  . އެކްސްޕޯޓްކުރެޭވނެކަމަށް ލަފާކުެރވެއެވެ

  

ެގ 2009މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރުމަށްފަހު  241.3ރިޒާވްސް ގޮތުގައި  ްގރޮސް ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ރަސްމީ 2008

މިލިއަްނ  100ސަރުކާރުން ވިއްކާ  ،މިއީ. މިލިއަން ޑޮލަރެވެ 299.1ނިޔަލަށް ހުންނާނެކަމަށް މިހާުރ ލަފާ ކުރެވެނީ 

ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އެންމެގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ޤައުމުތަކުގެ . ޑޮލަރުގެ ބޮންޑް ހިމަނައިގެންނެވެ

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭެގ  2010 ،ގެ ފަހުޮކޅު ރަނގަޅުވާންފަށާފައި ވުމާއިއެކުވަނަ އަހަރު 2009އިޤްތިޞާދުތައް 

ސަރުކާރުގެ ޕްރައިެވޓައިޒޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ސަރުކާުރ  ،ފަތުރުވެރިކަން ރަނގަޅުވާނޭކަަމށް ލަފާކުރެވޭތީ އާއި

ފަރާތްތަކުގެ އެހީ ރާއްޖެއަށް ލިބޭނެކަމަްށ އަޤްވާމީ އެހީދޭ ބައިނަލް ،ހިއްސާވާ ބައެއް ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒްކުުރމާއި

މިލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނޭ  331.6ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިުރ ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވްސްގެ ޮގތުގައި  2010، ލަފާކުރެވޭތީވެ

 3.9ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް  2009ަރސްމީ ރިޒާވުން އިމްޕޯޓްުކރެޭވ މިންވަރަށް ބަލާއިރު  .ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ

މަސް ދުވަހުގެ އިމްޕޯރޓްސްގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށްވެސް  3.8ވަނަ އަހަރު  2010މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯރޓްސް އަދި 

  .   އަންދާޒާުކރެވެއެވެ
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 އިކޮނޮމިކް އެސަމްޕްޝަންސް 

 
 

 

 
   

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

ދަރަޖަ        625.5       724.8       738.0       759.1       848.9       846.5       720.2       710.6       574.8       609.1       623.4       634.6 ފުރަތަމަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

ނޑުވެރިކަން       181.4       188.6       196.3       204.6       203.6       204.3       205.1       206.6       208.9       211.6       214.9       218.3 ދަ

މަސްވެރިކަން        402.4       494.7       498.0       506.8       595.8       590.1       461.7       449.6       312.6       343.9       354.2       361.3

ގަލާއި ވެލިނެގުން         41.7         41.5         43.7         47.7         49.5         52.1         53.4         54.4         53.3         53.5         54.3         55.0

ދަރަޖަ        989.0    1,091.7    1,182.6    1,335.1    1,374.2    1,592.0    1,750.9    1,887.1    1,747.1    1,832.0    1,976.5    2,088.4 ދެވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

ތަކެތި އުފެއްދުން       532.4       615.1       642.6       660.1       593.6       680.2       703.0       722.0       704.6       741.5       789.6       793.7

ކަރަންޓާއި ފެން       226.3       247.6       275.0       312.8       363.4       409.0       446.5       465.8       459.3       487.7       519.4       550.3

ޢިމާރާތްކުރުން       230.3       229.0       264.9       362.2       417.3       502.8       601.4       699.3       583.2       602.8       667.5       744.4

ދަރަޖަ     5,205.4    5,448.8    5,969.2    6,549.3    6,010.9    7,288.7    7,954.5    8,426.4    8,411.5    8,526.6    8,862.9    9,337.9 ތިންވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

ވިޔަފާރި       288.9       295.6       308.3       326.2       336.0       357.1       387.3       403.5       390.8       409.5       424.5       428.5

ފަތުރުވެރިކަން    2,093.5    2,162.6    2,482.5    2,689.1    1,798.5    2,559.7    2,800.0    2,883.2    2,744.4    2,910.1    3,164.2    3,452.5

ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު        934.2       998.0    1,078.8    1,262.5    1,456.5    1,725.4    1,868.8    1,996.1    2,074.2    2,152.1    2,266.3    2,395.6

ފައިސާގެ ޚިދުމަތް       220.4       235.1       251.1       269.4       261.9       286.5       298.7       305.9       301.5       309.2       319.8       330.1

ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި       507.4       530.7       550.0       571.3       574.5       594.8       609.9       622.9       623.7       639.8       660.5       681.0

ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް       188.4       201.0       211.1       222.5       222.4       233.3       238.9       243.0       240.5       244.9       250.8       256.4

ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް       833.0       883.9       943.3    1,061.8    1,212.7    1,380.3    1,596.3    1,814.5    1,876.2    1,697.5    1,609.9    1,623.3

ތަޢުލީމާއި ސިއްޙަތު އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް       139.6       141.9       144.2       146.4       148.5       151.7       154.5       157.4       160.3       163.5       166.9       170.4

ފިސްމް       (255.5)      (272.5)      (299.9)      (332.3)      (308.0)      (376.2)      (399.2)      (416.8)      (397.9)      (416.3)      (442.0)      (467.1)

އަގުން )     6,564.4    6,992.8    7,589.9    8,311.2    7,926.2    9,351.1  10,026.3  10,607.3  10,335.6  10,551.3  11,020.9  11,593.8 ޖީ . ޑީ . ޕީ  ( އަސާސީ 

ނޑު، 2001 - 2012  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ

(މިލިއަން ރުފިޔާއިން)

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

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

1.8 2.4 6.0 -16.4 -1.3 -14.9 -0.3 11.8 2.9 1.8 15.9 5.1 ދަރަޖަ  ފުރަތަމަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

1.6 1.6 1.3 1.1 0.7 0.4 0.3 -0.5 4.3 4.1 4.0 3.8 ނޑުވެރިކަން ދަ

2.0 3.0 10.0 -26.7 -2.6 -21.8 -0.9 17.6 1.8 0.7 22.9 5.6 މަސްވެރިކަން

1.4 1.3 0.4 -2.1 2.0 2.5 5.1 3.8 9.2 5.2 -0.3 6.0 ގަލާއި ވެލިނެގުން

5.7 7.9 4.9 -8.1 7.8 10.1 15.8 2.9 12.9 8.3 10.4 8.1 ދަރަޖަ  ދެވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

0.5 6.5 5.2 -2.5 2.7 3.4 14.6 -10.1 2.7 4.5 15.5 5.4 ތަކެތި އުފެއްދުން

5.9 6.5 6.2 -3.6 4.3 9.2 12.5 16.2 13.7 11.1 9.4 11.0 ކަރަންޓާއި ފެން

11.5 10.7 3.4 -16.8 16.3 20.0 20.5 15.2 36.7 15.7 -0.6 11.9 ޢިމާރާތްކުރުން

5.4 3.9 1.4 -0.9 5.9 9.1 21.3 -8.2 9.7 9.6 4.7 2.4 ދަރަޖަ  ތިންވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

1.0 3.7 4.8 -3.2 4.2 8.5 6.3 3.0 5.8 4.3 2.3 0.4 ވިޔަފާރި

9.1 8.7 6.0 -4.8 3.0 9.4 42.3 -33.1 8.3 14.8 3.3 0.0 ފަތުރުވެރިކަން

5.7 5.3 3.8 1.0 6.8 8.3 18.5 15.4 17.0 8.1 6.8 1.6 ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު

3.2 3.4 2.6 -1.8 2.4 4.3 9.4 -2.8 7.3 6.8 6.7 2.5 ފައިސާގެ ޚިދުމަތް

3.1 3.2 2.6 -0.1 2.1 2.5 3.5 0.6 3.9 3.6 4.6 2.1 ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

2.2 2.4 1.8 -1.3 1.7 2.4 4.9 -0.1 5.4 5.0 6.7 2.5 ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްަތއް

0.8 -5.2 -9.5 3.4 13.7 15.7 13.8 14.2 12.6 6.7 6.1 11.0 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް

2.1 2.1 2.0 1.9 1.8 1.9 2.1 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 ތަޢުލީމާއި ސިއްޙަތު އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް

5.7 6.2 4.6 -5.1 4.4 6.2 22.1 -7.3 10.8 10.1 6.7 2.5 ފިސްމް 

5.2 4.5 2.1 -3.0 5.8 7.2 18.0 -4.6 9.5 8.5 6.5 3.5 މިންވަރު   ޖީ . ޑީ . ޕީ .  އިތުރުވާ 

( ކުރިއަރާފަިއވާ މިންވަރު)

ބައިތަކުން،  1995ގެ އަގުން )  މިންވަރު  ( އިޤްތިޞާދީ  ޑު އިތުރުވާ  ނ މިންގަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ތާވަލް  1:( ށ ) :  ޤައުމީ 
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

5.5 5.7 5.8 5.6 6.7 7.2 9.1 10.7 9.1 9.7 10.4 9.5 ދަރަޖަ  ފުރަތަމަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

1.9 2.0 2.0 2.0 1.9 2.0 2.2 2.6 2.5 2.6 2.7 2.8 ނޑުވެރިކަން ދަ

3.1 3.2 3.3 3.0 4.2 4.6 6.3 7.5 6.1 6.6 7.1 6.1 މަސްވެރިކަން 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 ގަލާއި ވެލިނެގުން

18.0 17.9 17.4 16.9 17.8 17.5 17.0 17.3 16.1 15.6 15.6 15.1 ދަރަޖަ  ދެވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

6.8 7.2 7.0 6.8 6.8 7.0 7.3 7.5 7.9 8.5 8.8 8.1 ަތކެތި އުފެއްދުން

4.7 4.7 4.6 4.4 4.4 4.5 4.4 4.6 3.8 3.6 3.5 3.4 ކަރަންޓާއި ފެން

6.4 6.1 5.7 5.6 6.6 6.0 5.4 5.3 4.4 3.5 3.3 3.5 ޢިމާރާތްކުރުން

80.5 80.4 80.8 81.4 79.4 79.3 77.9 75.8 78.8 78.6 77.9 79.3 ދަރަޖަ  ތިންވަނަ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

3.7 3.9 3.9 3.8 3.8 3.9 3.8 4.2 3.9 4.1 4.2 4.4 ވިޔަފާރި

29.8 28.7 27.6 26.6 27.2 27.9 27.4 22.7 32.4 32.7 30.9 31.9 ފަތުރުވެރިކަން

20.7 20.6 20.4 20.1 18.8 18.6 18.5 18.4 15.2 14.2 14.3 14.2 ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު 

2.8 2.9 2.9 2.9 2.9 3.0 3.1 3.3 3.2 3.3 3.4 3.4 ފައިސާގެ ޚިދުމަތް

5.9 6.0 6.1 6.0 5.9 6.1 6.4 7.2 6.9 7.2 7.6 7.7 ޯގތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

2.2 2.3 2.3 2.3 2.3 2.4 2.5 2.8 2.7 2.8 2.9 2.9 ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

14.0 14.6 16.1 18.2 17.1 15.9 14.8 15.3 12.8 12.4 12.6 12.7 ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް

1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5 1.6 1.9 1.8 1.9 2.0 2.1 ތަޢުލީމާއި ސިއްޙަތު އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް

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

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

.ގެ % އެއްގެ ޮގތުން) (ޖީ.ޑީ.ޕީ

ބައިތަކުން،  1995ގެ އަގުން )  އިންސައްތަ  ( އިޤްތިޞާދީ  ޙިއްސާކުރާ  ޑުގައި  ނ މިންގަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ތާވަލް  1:( ނ ) :  ޤައުމީ 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ. (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)        7,651       8,201       8,863       9,939       9,596     11,717     13,496     16,131     18,854     20,691     24,529     27,843

13.5 18.6 9.7 16.9 19.5 15.2 22.1 -3.4 12.1 8.1 7.2 4.1 ބަދަލުވި އިންސައްތަ

ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު (ރުފިޔާއިން)      27,723     29,232     31,092     34,333     32,668     39,058     44,269     52,107     59,941     64,712     75,443     84,206

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ. (ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން)           625          641          691          776          750          915       1,054       1,260       1,473       1,616       1,916       2,175

ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު (ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން)        2,265       2,284       2,423       2,682       2,552       3,051       3,458       4,071       4,683       5,056       5,894       6,579

އާބާދީ   275,975   280,549   285,066   289,480   293,746   300,000   304,869   309,575   314,542   319,738   325,135   330,652

ބަދަލުވި އިންސައްތަ           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7           1.7           1.6           1.6           1.6           1.6           1.6           1.6

5.5           7.5           6.0           5.5           12.4         5.4           4.7           2.7           3.9           -2.5 .ޕީ.އައި. (ބަދަލުވި އިންސައްތައިން)            0.7           1.5 ސީ

.ޕީ. ޑިފްލޭޓަރ (1995=100)           117          117          117          120          121          125          135          152          183          197          224          241 އިމްޕްލިސިޓް ޖީ.ޑީ

7.9 13.5 7.5 20.5 13.0 7.4 3.5 1.2 2.4 -0.4 0.6 0.6 ބަދަލުވި އިންސައްތަ

އައިޓަމްތައް   ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ  ތާވަލް  1:( ރ ) :  ހަނދާނަށްޓަކައި 
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  ގެ ނިޔަލަށް ލަފާކުރާ ސަރުކާރުގެ އާްމދަނީ އާއި ގުޅޭ  2012އިން   2009

    

ވަަނ  2010ގޮުތގަިއ ސަުރކާރަށް ލިބޭ ާއްމދަނީ އިުތރުވާނެަކމަށް ލަފާކުެރވިފައިަވނީ  އިމްޕޯޓް ޑިއުީޓގެ  :އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ  .1

ަވނަ ައހަރު ހުުޅޭވނެކަަމްށ  2011ބައެއް ރިސޯޓްަތްއ ައދި އިތުރު . ރިސޯޓް ހުުޅވޭނެަކމަށް ލަފާުކެރވޭީތއެވެ 13އައު އަހަރު 

 2009ްއ މަޑުމަޑުން ރަަގޅުވަުމން އައުުމެގ ސަބަބުން މައްސަަލަތ ކުިރމަިތވެަފއިވާ އިްޤތިޞާދަށް ުދނިޔޭގެ. ލަފާކުރެެވއެވެ

ނު ިއތުރުުވުމގެ ސަބަުބްނ ވަަނ ައހަރު ތެުލގެ އަުގމަތިވުާމއި ިއާމާރތްކުރުމަށް ެއތެެރކުރެވޭ ސާމާ 2010ވަނަ ައަހރަށްވުެރ 

މިައހަުރެގ  .ވަަނ އަަހރާިއ އަޅާބަލާއުިރ އުިތުރވާނެކަމަށް ަލފާުކރެވެއެވެ 2009ރާއްެޖއަްށ ެއތެެރ ކުރެޭވ ުމދަލުގެ ައގު 

ަވނަ ައހަުރ  2011ާއިއ  ަވނަ ައހަރު ަތންފީޒުކުރުމަށް ުހށަހަޅާަފއިާވ ިވޔަާފރީގެ ަފިއދާިއްނ ނަގާ ޓެކްސް 2010ބަޖެޓުަގއި 

ވަަނ އަަހުރ  2012ތަންފީޒުކުުރމަްށ ހުށަހަާޅފަިއާވ ގުްޑސް އެންްޑ ަސރވިސަސް ޓެކްްސ ފުރިހަަމައްށ ތަްނފީޒުކުރެުވމުން، 

 . ަވނަ އަހަުރ އިމްޕޯރޓް ޑިއުީޓެގ ޭރޓުތަްއ މުތާިލޔާުކރުމަށް ަވނީ ހުށަެހޅިފަެއވެ 2013ނުަވތަ 

 

ރަގަުޅވަުމްނ ައންނާީތ ިދވެިހާރްއެޖއަށް ަދށް މިަވުގުތ ކުރިަމތިެވފަިއާވ ަމއްސަލަަތއް ޞާތި ޤް އި  ުދނިޔޭގެ  :ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް .2

 ން ފަތުުރވެރި  686,928ވަަނ ައހަރު ނިމޭއިރު ރާއްެޖއަްށ  2010ޒިޔާރަތްުކރާ ަފުތރުވެރިްނގެ ައަދުދ އިުތރުާވނެީތ 

ްޖ ރެ ައިދ އެވް. އިުތރުުވެމކެވެ 6.9%ރާ އަޅާބަާލއިުރ ވަަނ އަހަ  2009ިމީއ . ޒިޔާރަތްުކރާނެކަަމށް ވަީނ ައްނދާާޒކުރެވިފައެވެ

ނޑަކަށް އޮކިއުޕަްނސީ  .ަގއި ހުންނާެނަކމަށް ލަފާކުރެެވެއވެ  70% ާގްތގަ

  

 ައކަށް . ޓީ.އެސް.ފަުތރުެވރިކަމުެގ ިސނާއަުތން ަނާގ ޖީަވަނ އަަހރުްނ ފެިށެގން ިމހާުރ ަނގުަމންާދ ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް،  2010

ޓޫރިސްޓަކު ހަޭދކުރާ ކޮްނމެ ރެަޔކަްށ (ަވަނ އަަހރަްށ ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް  2010 ަސރުކާރުްނ ހުަށހަާޅފައިާވތީ،ބަދަލުކުރުަމށް 

 .ައްނާދޒާކުރެވިފަިއވާީނ ފުރަތަމަ ުނވަ ަމސް ދުަވަހށެވެ) ެއެމރިކާ ޮޑލަރު 8އެނދަކަށް 

  

ްނ ކޮންމެ އަހަރަުކވެސް ުހުޅމާލެ ޑިވޮލޮޕްމްަންޓ ންބިމުެގ ައގުބޮޑުުވމާިއ ހުުޅމާލެއިމާލޭގެ ބި : ބިންވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް  .3

ަވަނ ައހަުރ ިވއްކެާނކަަމްށ  2010ބިންތަކްެއ  ގިނަ ކޯޕަރޭަޝންެގ ަފރާތްުނ ިބްނ ވިްއކަމުްނ ިދއުުމެގ ސަބަބުން މާެލއްިނ 

 .ލަފައްެއ ނުކުެރެވއެވެ

 

ތިާޞދީ ައިދ މާީލ ީހަނރުކަމުެގ ސަބަުބްނ އިޤް ހާުރ ުކރިމަތިެވަފއިާވ މި  އަށް ާދއިރާ  ބޭންކިްނގ :ފިޓް ޓެކްސް ރޮ ބޭންކް ޕް  .4

ަވަނ އަހަރު ދޫކޮށްަފއިާވ  2009ބޭންުކތަކުން  ދަްށވުމާއި މިްނވަރު އަނބުރާ ދަްއކާ ދޫޮކށްފަިއވާ ލޯނުތަަކށްބޭންކުތަކުން 

 2010އެހެންަކމުން . މުަދވާެނކަމަްށ ބޭންްކތަކުްނ ލަފާކުރެެއވެ 31%ތަކުެގ އާމްަދީނ ަތްއ ަމދުުވުމެގ ސަބަބުްނ ޭބްނކްލޯނު

ވަަނ އަހަރާ ައާޅ ބަލާއިުރ ދަްށވާނެަކމަްށ ަވނީ 2009ވަަނ އަހަުރ ޭބްނކް ޕްރޮފިްޓ ޓެްކސްެގ ޮގތުަގިއ ލިބޭ ާއމްދަީނ 

 . ލަފާކުރެވިަފއެވެ
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 2009 މަިޖލީހަށް ހުަށހެޅިފައާިވ ިވޔަފާިރ ފަިއާދއިްނ ޓެކްސް ެނގުމުެގ ބިލް ރައްިޔތުްނެގ  މިހާރު  :ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް  .5

ާފސްވުމަކީ ދައުަލުތގެ ބަޖެޓު ދެކޮުޅ ޖެއްސުމާއި، ދެމެހެއްެޓިނވި ޮގުތގައި ރައްޔިތުންަންށ ވަނަ އަހަރު ިނުމމުގެ ކުިރން 

 2010 ،ގޮަތށް ބިލްފާްސވެްއޖެނަމަ ހުށަހެިޅފަިއވާ އިަދ ިބލް  .ފިޔަަވޅެވެ ުމހިްނމު ޚިދުމަްތ ފޯރުކޮްށދިނުމަްށ އެޅޭ ެއންެމ 

ވާޮގތްުނ އެއަަހރެްއެގ ަފއިާދ  ޑްރާްފޓް ކުެރވިފަިއާވ ބިލްގައި . ލިބޭނެއެވެވަަނ އަހަުރެގ ޖުަލއި މަުހގައި ުފރަތަަމ ޕޭމަންްޓ 

 . އަާޅފައެވެޓެކްްސެގ ގޮތުގައި ެނގުމަްށ ަވނީ ަކނޑަ 15%ރުިފޔާ އަްށ ުވރެ އިުތރުާވނަމަ، ަފިއދެާގ  500،000

  

ޖް ޗާ  ޕޯޓް ސާވިްސއަތުން މިހާުރ ނަަގމްުނދާ އެާއރ ރާއެްޖއިން ޭބރަށް ފުާރ ފަސިންޖަުރންގެ  :ޗާޖް  ޕޯޓް ސާވިސްއެއާރ .6

ެއއާރޯޕޓްގެ ސަާލމަތީަކންތަްއތަްއ ިއުތރަްށ . ްސ އެާއރޕޯޓް ކޮމްޕެނީެގ ފަރާުތންނެވެ މިހާރު ަނގަުމްނދަނީ މޯލްޑިވް 

 12ިމހާރު ނަގަމުްނާދ  ،އިކުަރނެްޖޭހ ކަންަތއްަތއް ސަރުކާރުްނ ކުަރމުންދާ ގޮަތށް ަހމަޖަްއސަވަ ހަރުަދނާކުުރމުެގ ގޮތުން 

ައިދ އެއަރޕޯްޓ . ޮޑލަރު ނަާގގޮަތްށ ގޫާނނަްށ ވަީނ ބަދަލުެގެނވިފަެއވެ 18.5ޑޮލަރުެގ ބަދަުލގައި ޭބރުމީުހްނގެ އަތުްނ 

 .ސާވިްސޗާޖް ސަުރކާރަށް ނަާގގޮތަށް ވަީނ ހަމަަޖއްސާފައެވެ

  

މިހާރު ެނގޭ ޫޓރިްސޓް ): ޓޫރިސްޓް ޚިދްމަތްދޭ ތަންތަނުން ދޭ ޚިދްމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސް ( އޮން ޓުއަރިޒަމް . ޓީ .އެސް .ޖީ  .7

ިވްއކާ ުއވާލަުމށްފަހު، ) ެއެމރިކާ ޑޮލަރު 8ޭހދަކުާރ ކޮންެމ ެރޔަކަްށ އެނދަކަްށ  ާރއްޭޖގައި  ޫޓރިސްޓަކު(ބެޑް ޓެކްސް 

ެނގުަމށް ެގ ގޮުތގައި ެއއްޓެކްސް  ގުޑްްސ ެއންްޑ ސަރިވސަސްތުގެ އަުގްނ ވަިކ ަޕސެންޓެްއ އެނދުެގ އަާގިއ ދެވޭ ިޚދުމަ 

އަދި މިކަަމްށ ބޭނުްނވާ ާޤނޫީނ ބިލް އެކުަލވާލިެވ ިމއަހަުރ ނިމުުމގެ ކުިރްނ މިަޖީލހަްށ . ވެހުަށހަޅާފައެސަރުކާރުން ަވީނ 

ަވނަ އަހަުރެގ ފަުހ ކުއާރޓަރުްނ ެފށިެގން ިމ ޓެްކްސ  2010 ައދި. ކުަރމުްނނެވެ  ފޮނުުވުމގެ މަސަްއކަތް ސަރުާކރުްނ ަދނީ 

 .އްިނ އާމްދަނީ ިލބޭނެކަމަްށ ަވނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ

 

 :ކުންފުނިތަކާ ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ  ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  .8

ށް ދައްާކނެކަމަށް ަލފާކުާރ ވަަނ އަަހރު ސަރުކާރަ  2010ސަރުކާރުގެ ުކްނފުނިތަކާއި ސަރުާކރު ޙިއްާސވާ ކުންފުިނތަކުން، 

އޯ، .ޓީ.އެސްީމެގ މައިަގނުޑ ަސބަބަކީ، . ަވަނ ައހަރާިއ ައޅާބަލާއިރު ަދއްާވނެކަމަްށ ލަާފކުރެވެެއވެ 2009އްާމދަނީ، 

 . ެރ ަމދުވުމެވެ ވުައށް  2009ިތރީަގިއވާ ކަންތަްއތަކުގެ ަސބަބުން  ސީ، ައދި ދިާރގުެގ ިޑވިޑެންޑް.ޓީސީ.އެމް

o ްވަަނ ައަހުރ  2009ޑް ޕޮލިސީައކީ ކޭްޝ ފްލޯިއން ިޑވިޑަންްޑ ދެއްކުްނކަމުގަިއ ވާތީ، ދިާރގުެގ ިޑވިޑަނ

ަވނަ އަަހުރ  2009 އަދި. އް ދަްއކާފައިވޭޑިވިޑެންޑެ  )އެކްްސޓްރާ އޯޑިނަރީ( ދިާރގުްނ އާަދާޔިއ ޚިލާފު

ލާފައުިވުމން، ހިއްާސ ކޭބަލް އެންްޑ ވަޔަަލސް އަްށ ވިއްކާ 7%ތެރޭގައި ދިާރގުަގއިވާ ަސރުކާުރެގ 

ިމގޮުތން، ސަރުކާރަށް ިލބޭ . ައއުންސަރުކާރަށް ލިޭބ ކުންފުީނގެ ޑިިވޑެންޑް ޕްރޮޕޯޝަންއަށް ބަދަލު 

 . ިއން ަސއްތަ ަދއްާވނެ 12.7ޑިވިޑަންޑް 

o ް2008ަވަނ އަަހރުެގ ސާފު ަފއާިދ  2009އިަދ އައިލެންްޑ އޭިވއޭަޝންގެ ، .ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް. އޯ.ޓީ.އެސ 

އަްށ ސަރުކާރަްށ ަދްއކާ  2010ރެ ދަްށ ާވނެކަަމށް ލަފަކުެރޭވތީ، މިުކންފުިނތަކުްނ ވަަނ ައހަަރށް ވު 

 . ޑިވިޑަންޑް ކުޑަާވނެކަމަްށ ލަފާކުެރވޭ
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ައހަރަށް ަބލާއިރު، ސަރުކާރުެގ ުކންފުިނތަކަށާއި، ސަރުކާރު ިހއްާސވާ ކުްނފުިނތަކަްށ ތިރީގަިއވާ ބަަދލުތަްއ ވަަނ  2011

  . ޑަންޑްވެްސ ބަދަުލވާނެަކމަށް ަލފާކުރެވެެއވެކުރެވޭތީ، ސަުރކާރަށް ދައްާކ ޑިވި އްަނނާނެކަމަށް ަލފާ

o 2010 ްގަިއާވ ސަރުކާުރެގ ިހއްސާެގ ަބއެްއ އާންުމްނނަްށ ައިދ  .އޯ.ޓީ.ަވނަ ައހަރު ުކރީކޮޅު ެއސ

ކް ީސ ެގ ހިްއސާެގ ބައެއް ސްޓްރެެޓޖި.އެސް.ޑަބްލިޔު.މޯލްޑިވްްސ ެއއަރޕޯރޓްސް ކޮްމޕެނީ ާއއި އެމް

 .ކަަމށް ލަފާ ކުެރވިފަިއވާުމއެކު ިމ ެއޖަސްޓްމެންްޓ ޑިވިެޑންަޑށް ގެެނވިފަިއާވނެ ޕާރޓްނަރަކަްށ ވިއްކާލޭެވނެ

o 2011  ަސީ އިްނ ލިޭބނެ .ޑީ.ޓީ.ސީ، ައއިލޭންޑް އޭިވއޭަޝްނ، އަިދ ެއމް .ޑީ.ހަރު ދިރާގު، ެއޗްވަަނ އ

ކަމަށް ަލފާ ކުެރވޭ ޑިވިޑެންޑް، މި ުކންފުިނތަކުެގ ޕްރޮފިޓް ރަގަުޅ ވުމާިއ ގުިޅގެްނ ިއތުުރވާެނ ކަަމްށ 

 . ކުރެވޭއަްނާދޒާ 

o 2010  ިަވނަ ައހަުރ  2010ގެ ހާލަުތ ިޑވިޑެްނޑެއް ުނދެއްކި ަނަމވެސް، ކުންުފނީިމފްކޯއިން ަގއ

ދައްކާނެ ަކމަްށ  ޑިވިަޑްނެޑއް ވަަނ އަހަރު ސަުރކާރަށް 2011ރަނގަޅުާވނެކަަމްށ ލަފާކުރެޭވތީ، 

 . ކުރެވޭލަފާ

 

ވޯކް ިވސާެގ  ނަގާ  މީުހންގެ އަުތްނ މިހާރު ރާއްޭޖގަިއ މަަސއްަކތްކުރާ ޭބރު: )ހިފައިވާ އަލަށް ނެގުމަށް ހަމެޖެ(ވޯކް ޕާމިޓް ފީ  .9

ިމގޮތަްށ ެނޭގ ީފ . ގޮުތަގއި އިުތުރ ފީެއްއ ެނުގމަްށ ސަރުާކރުްނ ަދީނ ަމަސއްކަްތ ކުރަުމންެނވެ ްނ ވޯްކ ާޕމިޓް ފީގެ އިތުރު 

ނެުގމަްށ ހަަމޖެިހފައިަވނީ ދިވެިހްނނަށް ވަޒީާފގެ ުފރުސަތު އިުތރު ުކރުމުގެ ގޮުތން ެއކިދާއިާރތަކުްނ ެގނެވޭ މީުހންގެ ައތުްނ 

މިޮގތަށް ފީ ަނގާނެ ދާިއރާތަކާިއ ފީނެގުމަށް ަލާފދިުނމަށް މިހާުރވަނީ ރަީއސް އޮީފހުެގ . ްނނެވެއެކިވަުރގެ ީފއެްއ ނަގައިގެ 

 . ލިބޭެނެއވެަވނަ އަހަުރ ެފިށގެން  2011ލަފާކުެރޭވ ޮގތުަގއި މިގޮތަށް ެނގޭ ީފ . ބެލުމުގެ ދަުށްނ ކޮމެޓީެއއް އުފްައދަާވފައެވެ

 

ަކނުޑގަިއ ދުްއާވ އުޅަނދުަފހަރާއި ވިަޔފާރިާއިއ  އިިފޔަވަ ކުާރ އުަޅނދުަފހަުރ މަސްެވރިކަން، އެއްގަުމ އުޅަނުދފަހަރާއި  .10

ކުންފުނީގެ އަހަީރ ފީ އަިދ ަރިޖސްޓްރީ ީފގެ ގޮުތގަިއ ސުަރކާރަށް ލިބޭނެކަމަްށ ލަާފކޮށްފަިއވާ އާްމަދނީ ލަފާކުރެވިފަިއވަީނ 

ޢަަދާދިއ  އޮްތ އަަހރު ރަޖިްސޓްރީ ކުރާނެކަމަްށ ލަފާކުރާ ތަަކށާއި، ކުރިއަށްރިކޯޑުޑިޕާޓްމަްނޓް އޮްފ ިއންލެންޑް ެރެވނިުއގެ 

 .ރަޖިސްޓްީރ ބާތިްލކުރާނެކަމަްށ ލަާފކުާރ ޢަދަދުގެ މައްޗަށް ބަލަިއެގންެނވެ

 

 8%ަވނަ އަަހރު  2010ވަަނ ައހަރާިއ ައޅާބަލާއިުރ  2009ްސޓޭމްޕުން ލިޭބ ާއމްަދނީ  ރެވެނިއު  :ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް .11

ެނގުަމށް ަރޖިސްޓްީރ ކުރެވޭ ޯމގޭުޖަތކުގެ  ިއުތރުވުާމިއ ލޯނު ެއއީ ާރއްޖެ އެެތެރކުރެވޭ މުދާ . ރެެވއެވެއިތުުރވާނެަކމަްށ ލަފާކު

 .އަަދދު އިުތރުވާެނކަމަށް ލަފާުކރެޭވީތއެވެ

 

 ަދށްާވނެަކަމށް  1%ަވނަ އަަހރާއި އަޅާބަލާިއުރ  2009ގޮުތގަިއ ސަރުކާަރށް ލޭިބ އާމްަދނީ  ގެ ޯރޔަލްޓީ 2010 :ރޯޔަލްޓީ  .12

ދޫކޮށްފަިއވާ ފަާރތްަތކަށް ސަރުކާރުްނ ދޫކޮށްފައާިވ ުހއްަދތަްއ  ކުުރމަށް ހުއްދަ  ގައި ަމްސވެރިކަން.ޒެޑް.އީ.އީ  .ލަފާކުރެެވއެވެ

ވަނަ އަހަުރ ފޮިރން ިފޝިްނގ ޯރަޔލްީޓއެްއ  2010ކުރިއަށް އޮްތތަުނގަިއ ޫދނުކުރާގޮަތށް ަހމަަޖއްސަާވަފއިވުމާިއ ގުިޅެގްނ 

ލިބޭ ާއމްދަނީ ިއތުުރާވނެކަމަްށ  ސް ޮފރިްނ ފިޝިްނގ ޯރޔަލްޓީ ފިޔަަވިއ އެހެން ރޯޔަްލޓީއިންަނމަވެ. ނުލިބެޭނއެވެ

 .ިމލިއަން ރުފިޔާ ލިޭބނެަކމަށް ލަފާކުރެެވެއވެ  9ވަަނ އަހަުރ  2009ޮފރިން ފިިޝންގ ރޯޔަލްީޓގެ ގޮުތަގއި . ލަފާކުރެެވއެވެ
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. ބިިލއްަނ ރުފިާޔ ލިބޭނެަކމަްށ ލަފާކުެރވެެއވެ  1.7ަވނަ އަަހރު  2010 ގޮުތގައި  ލީްސެރންޓްގެ  ރިސޯޓް :ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި  .13

ރިސޯޓުތަކުެގ ުކލިން ލިބޭެނ ާއމްަދނީ ބަލާަފއި ެއަވނީ ރިޯސޓުަތއް ކުްއޔަށް ިދުނމަށް ކުެރވިަފއިާވ އެްގރަީމްނޓްތަަކްށ 

ވަަނ އަހަރު ަދއްކަންެޖޭހ  2010ްނ ައހަރަށް ބަހާލުމު  3ވަނަ އަަހރު ފަސްކޮްށދެވިަފއިވާ ކުިލ  2009ައދި  .ބިނާކޮށެވެ

 . ކުލިވެސް ހަިމނަިއގެންނެވެ

 

 2009ގޮތުގައި ސަރުކާރަްށ ލިބޭ އާމްދަީނ  ބިމުގެ ކުީލގެ: ކުލި ބިމުގެ  ދޫކުރާ ކަންކަމަށް  ެއހެނިހެން  އަދި  ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި  .14

ވަަނ ައަހރުގެ ިބުމގެ ކުީލެގ  2009. ލަފާކުރެެވެއވެަމދުާވނެކަަމްށ  25%ަވނަ އަހަުރ  2010ވަަނ އަަހރާިއ ައޅާބަލާއިުރ 

ަވަނ  2009ނަަމވެސް . ިމލިއްަނ ރުފާިޔ ހިެމނިަފއިވާނެެއވެ 14.6އްާމދަނީގަިއ ތިަލފުށީެގ ބިމުކުީލެގގޮުތގަިއ ލިބުނު 

 .އަހަުރގެ މިެއ ަމހުން ެފށިގެން ތިަލފުށީެގ ބިމުކުިލ ަނގަުމންދަީނ ތިލަުފށީ ކޯޕަރޭަޝނުންނެވެ

 

 2009ވޯކް ވިާސެގގޮުތގައި ސަރުކާަރށް ލިބޭ އާްމަދނީ ): ކުރީގެ ވޯކްޕާމިޓްގެ ބަދަލުގައި މިހާރު ނަގާ ލޭބަރ ފީ(ސާ ވޯކް ވި  .15

 ަވނަ ައހަރު ވޯކް ވިސާ ެނގުުމަގއި ލުެޔއް  2009ަވަނ އަަހރު އިތުުރވެަފއިވަނީ  2010ވަަނ އަހަާރއި ައޅާބަލާއިުރ 

ަވަނ 2010ފަރާތްތަކުން  ުނވާތީ، ނަުދއްކާ ަފއިނަ ައހަރު ވޯކް ވިސާ ދައްކާވަ  2009ަފރާްތތަކެުގ  ދިުނމާއިގުޅިގެން ގިނަ

 . ލަފާކުެރވިފަިއވާީތެއވެއަހަުރ މިީފ ަދއްާކނެކަމަްށ 

 

ވަނަ އަހަރު ލިޭބ ާއްމދަީނ  2010ވަނަ އަހަރާއި ައޅާބަލާިއުރ  2009 :ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީ  .16

 ުކންފުންެޏއް  ސަރުކާުރން ނަމުަގއި ޯކޕަރޭޝަްނގެ މީިޑއާ މޯލްޑިްވސް. ުކރެވެެއވެމަދުާވެނކަމަށް ލަފާ %14

ެފިށގެްނ  ިއން 2009 ޖޫން  01 ފީ  ިޚދުމަުތގެ  ލިބޭ  ސަރުކާރަށް  ިޚދުަމތުން  ރޭޑިއޯގެ  އާއި  ީޓވީ އުފައްދާފަިއުވމާއެކު 

ލިބޭ މީުހންެގ  ޚިދުަމތް ިސއްހީ  ަދށުން  ސްކީްމގެ  ިއންުޝއަރެންސް ައދި  .ަދނީ އެކޯޕަރޭަޝްނެގ އެކަުއންޓަެށވެ ޖަމާކުެރވެމުން 

 ފަރާްތތަކުން ހިްނގާ ޮހސްޕިޓާތަކާއި ކުިލނިކުތަކުްނވެސް މި ސްކީމުގެ ަދށުން ޭބސްކުރެޭވޮގތް  އަަދދު ގިަނވުމާިއ އަމިއްލަ

  .ލަފާކުރެވެެއވެ ކަމަށްމަުދވާނެ ވެސް  އާްމަދނީ  ލިބޭ  ފީގެ ގޮުތަގއި ިޚދުމަުތގެ  ގެ .ެއޗް.އެމް.ޖީ.އައި ހަމަޖެހިފައިވުާމއިެއކު

 

ގެ ަފއިާސ ވަަނ އަހަުރ އިުތުރވެފަިއވަނީ ަބޖެްޓ ރިަފންޑް 2009ގޮތްޮގތުްނ ސަރުކާރަްށ ލިބޭ އްާމަދީނ  އެހެނިހެން .17

  . ެނެއވެަވނަ އަހަަރށް ލަފާކްޮށފައިާވ އާްމދީަނގަިއ ބަެޖޓް ރިަފންޑް ިހަމނާފައެްއ ނުވާ  2010ަނމަވެްސ . ޖަމާކުެރވިފަިއވާީތއެވެ
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2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

677.04 651.75 633.90 568.87 471.69 419.90 362.2 309.9 އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި ހުންނާނެ މިންވަރު

74.52 119.56 165.04 155.17 100.35 65.40 62.8 42.5 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ލޯނުތަކުން ޚަރަދު ކުރެވޭ ޢަދަދު

49.23 101.70 100.02 40.13 34.07 29.00 24.1 23.9 ދަރަނިން އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

12.10 12.98 13.53 11.54 14.87 10.40 7.9 7.6 އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ޢަދަދު

61.33 114.68 113.55 51.67 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  ( އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް (ޕީރިއަޑް އެންޑް

އިން )  ސައްތަ  ރޭޝިއޯތައް  ( އިން  މުހިއްމު 

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

31.12 34.01 39.21 38.62 37 40 40 41 .ޕީގެ އިން ސައްތައިން ބޭރުގެ ދަރަނި .ޑީ ޖީ

- - 71.03 19.17 44.87 47.87 46.61 63.96 ބޭރު ދަރަނި - އެކްސްޕޯރޓްސްގެ އިންސައްތައިން

- - 12.72 6.38 4.66 4.49 4.12 6.50 ބޭރު ދަރަނީގެ ޚިދުމަތް - އެކްސްޕޯރޓްސްގެ އިންސައްތައިން

- - 1.52 1.43 1.41 1.19 1.02 1.57 އިންޓަރެސްޓް - އެކްސްޕޯރޓްސް ގެ އިންސައްތައިން

އައިޓަމްތައް  ރެކޯޑުކުރެވިފައިވާ  ދާނަށްޓަކައި  ހަނ

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

2175.23 1916.33 1616.48 1472.97 1260.23 1054.16 915.43 749.69 . ޑޮލަރުން .އެސް .) މިލިއަން ޔޫ .ޕީ .ޑީ ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން (ނޮމިނަލް ޖީ

- - 892.40 809.40 1051.30 877.10 777.1 484.5 ( . ޑޮލަރުން .އެސް އެކްސްޕޯރޓްސް (މިލިއަން ޔޫ

ޔޫ . އެސް .  ޑޮލަރުން )  ޚުލާސާ  ( މިލިއަން  އަންދާޒާ  ދަރަނީގެ  ބޭރު 

ދައުލަތުގެ ލޯން ޕޯރޓްފޯލިއޯގެ ޚުލާސާ
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ޓޭބަލް )  ސަމަރީ  ( އެނަލިޓިކަލް  ޕޭމަންޓްސް  އޮފް  ބެލެންސް 
. ޑޮލަރުން .އެސް މިލިއަން ޔޫ

2010 2009 2008 2007 2006

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

-467.0 -370.3 -647.9 -437.8 -302.0 އެކައުންޓް  ހ .  ކަރަންޓް 

-736.2 -651.1 -890.5 -736.8 -590.1 ގުޑްސް  އޮން    ބެލެންސް 

196.8 166.2 330.5 228.0 225.2      ގުޑްސް: ކްރެޑިޓް (މާޗަންޑައިސް އެކްސްޕޯރޓްސް)

80.3 73.0 125.9 107.8 135.1 .ބީ) .އޯ      ޑޮމެސްޓިކް އެކްސްޕޯރްޓސް (އެފް

116.5 93.2 204.6 120.2 90.2      އެހެނިހެން

-933.0 -817.3 -1,221.0 -964.7 -815.3    ގުޑްސް: ޑެބިޓް

-933.0 -817.3 -1,221.0 -964.7 -815.3 .ބީ) .އޯ      އިމްޕޯރޓްސް (އެފް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      އެހެނިހެން

394.2 349.3 370.3 379.8 320.7 ވިސަސް  ސަރ އޮން    ބެލެންސް 

695.6 643.2 720.8 649.1 551.9    ސަރވިސަސް: ކްރެޑިޓް

40.6 37.8 40.3 28.6 26.0     ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން

634.2 589.6 663.6 602.4 512.4     ޓްރެވަލް

20.7 15.9 17.0 18.1 13.4     އެހެނިހެން

-301.3 -293.9 -350.5 -269.3 -231.2    ސަރވިސަސް: ޑެބިޓް

-157.1 -137.8 -191.9 -137.0 -115.5     ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން

-104.1 -102.5 -108.6 -93.2 -78.3     ޓްރެވަލް

-40.2 -53.7 -50.1 -39.1 -37.4     އެހެނިހެން

-44.8 -34.5 -64.2 -67.2 -40.8 އިންކަމް  އޮން     ބެލެންސް 

8.0 5.6 11.2 21.7 15.6      އިންކަމް: ކްރެޑިޓް

-52.8 -40.1 -75.4 -88.9 -56.3      އިންކަމް: ޑެބިޓް

-80.2 -34.1 -63.5 -13.7 8.2 ސް  ޓްރާންސްފާރ ކަރަންޓް  އޮން     ެބލެންސް 

36.2 67.2 65.0 91.5 91.3      ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް: ކްރެޑިޓް

-116.5 -101.3 -128.4 -105.2 -83.2      ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް: ޑެބިޓް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 އެކައުންޓް  ށ .  ކެޕިޓަލް 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް: ކްރެޑިޓް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް: ޑެބިޓް

425.1 336.5 495.9 442.0 290.6 އެކައުންޓް  ނ .  ފައިޭނންޝަލް 

12.5 9.6 12.0 15.0 13.9 އިންވެސްޓްމަންޓް     ޑިރެކްޓް 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އެބްރޯޑް

12.5 9.6 12.0 15.0 13.9      ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން މޯލްޑިވްސް

12.5 9.6 12.0 15.0 13.9        އޮފް ވިޗް: ރީއިންވެސްޓަޑް އާރނިންގްސް
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2010 2009 2008 2007 2006

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 އިންވެސްޓްމަންޓް  ( ނެޓް )  ޓްފޯލިއޯ      ޕޯރ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް އެސެޓްސް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް

412.6 326.9 483.9 427.0 276.7     އަދަރ އިންވެސްްޓމަންޓް  ( ނެޓް ) 

355.3 154.1 342.4 183.4 113.0     އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް އެސެޓްސް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީޒް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0      ޖެނެރަލް ގަވަރމަންޓް

3.8 -17.0 22.4 -14.3 -20.9      ބޭންކްސް

351.6 171.2 320.0 197.7 133.9      އަދަރ ސެކްޓަރސް

57.3 172.7 141.6 243.6 163.8     އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް އެސެޓްސް

0.0 0.0 -2.3 0.0 0.0      މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީޒް

11.6 145.1 66.6 36.0 38.6      ޖެނެރަލް ގަވަރމަންޓް

11.6 145.1 66.6 36.0 38.6        އޮފް ވިޗް: ލޯންސް

112.6 185.2 101.1 65.0 62.7      ޑިސްބަރސްމަންޓް

-101.0 -40.1 -34.6 -29.0 -24.1      އެމޮޓައިޒޭޝަން

45.7 27.7 77.3 207.6 125.2    ބޭންކްސް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    އަދަރ ސެކްޓަރސް

74.5 91.6 84.2 72.8 56.5 ރ. ނެޓް އެރާރސް އެންޑް އޮމިޝަންސް (ހ. ށ. އަދި ނ. ގެ ޖުމްލަ)

32.6 57.8 -67.8 76.9 45.1 މުޅި ޖުމްލަ (ހ އިން ރ އަށް)

-32.6 -57.8 67.8 -76.9 -45.1 އައިޓަމްސް  ރިލޭޓަޑް  އެންޑް  ބ .  ރިސާވްސް 

-32.6 -57.8 67.8 -76.9 -45.1    ރިސާރވް އެސެޓްސް

23.4 15.6 0.0 0.0 0.0 .އެފް .އެމް      ބޮރޮއިންގ ފްރޮމް އައި

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0   އެކްސެޕްޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ

އަިއޓަމްސް :  މެމޮރަންޑަމް 

2010 2009 2008 2007 2006

އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ އަންދާޒާ

-342.0 -301.8 -520.2 -356.9 -269.4 ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް

892.4 809.4 1,051.3 877.1 777.1   އެކްސްޕޯރޓްސް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް

-386.8 -336.3 -584.4 -424.1 -310.1 ގުޑްސް، ސަރވިސަސް އެންޑް އިންކަމް

-467.0 -370.3 -647.9 -437.8 -302.0 ކެޕިޓަލް ޕްލަސް ކަަރންޓް އެކައުންޓް

-41.9 -33.9 -152.0 4.2 -11.4 ކަރަންޓް، ކެޕިޓަލް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓްގެ ޖުމްލަ

1,623.8 1,479.7 1,266.0 1,054.0 915.4 . މިލައަންސް) .ޑީ .އެސް . (ކަރަންޓް މާރކެޓް ޕްރައިސަސް، ޔޫ .ޕީ .ޑީ ޖީ

28.8 25.0 51.2 41.5 33.0 .ގެ ސައްތައިން .ޕީ .ޑީ ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޖީ

331.6 299.1 241.3 309.1 232.2 .ޑޮލަރުން) .އެސް ރިސާރވްސް (މިލިއަން ޔޫ

3.2 3.2 1.8 3.0 2.7   (އިން މަންތްސް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް އިމްޕޯރޓްސް)

3.8 3.9 2.1 3.4 3.0 .އެފް) .އައި   (އިން މަންތްސް އޮފް ގުޑްސް އިމްޕޯރޓްސް، ސީ

1,060.2 928.7 1,387.5 1,096.3 926.5 (. .އެފް އިމްޕޯރޓްސް (ީސ.އައި
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IraRerqT qDqnew qsqnEnif qfow IrqTqsinim

.ejqwArihevid ,elAm

2010

( qSatogivqwerukqsAf qnuhIlijam egqnutiyqwar )





2012 ށް 2011 ށް 2010 ށް 2010 ށް 2009 ށް 2008 ގެ

ލަފާކުރި ޢަދަދު ލަފާކުރި ޢަދަދު މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ލަފާކުރި ޢަދަދު ރިވައިޒްކުރި ޢަދަދު  ޢަދަދު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

11,003,731,393 11,386,925,128 11,449,503,895 10,648,518,906 10,327,621,419 9,028,342,965 ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް 1

58,000,000 57,000,000 55,000,000 55,000,000 54,000,000 58,229,535 އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން 2

-                       -                      -                      -                      -                       7,900,000 ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް 3

40,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 47,500,000 47,299,860 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން 4

-                       -                      -                      -                      -                       382,499,235 ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ފައިސާއިން 5

166,698,624 163,430,016 155,647,642 155,647,642 552,359,168 461,424,205 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދު 6

737,051,469 883,269,542 1,056,967,885 1,056,967,885 1,136,983,808 755,107,955 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯނު އެހީގެ ޚަރަދު 7

12,005,481,486 12,535,624,686 12,762,119,422 11,961,134,433 12,118,464,395 10,740,803,755 ޖުމްލަ

12,005,481 12,535,625 12,762,119 11,961,134 އެއްކުރަން: ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%                       -                       - 8

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

2010 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ

ޚުލާޞާ ހިސާބު

12,017,486,967 12,548,160,311 12,774,881,541 11,973,095,567 12,118,464,395 10,740,803,755 ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާ ކުރާ ޖުމްލަ

10,563,386,775 9,618,002,172 7,309,232,991 7,309,232,991 6,216,557,965 7,659,673,874 : ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ނޑަން ކަ 9

(1,454,100,192) (2,930,158,139) (5,465,648,550) (4,663,862,576) (5,901,906,430) (3,081,129,881) ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ޚަރަދު އިތުރުވާ

737,051,469 883,269,542 1,056,967,885 1,056,967,885 1,136,983,808 755,107,955 އެކިއެކި މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 10

-                       217,600,000.00  384,000,000.00  384,000,000 637,500,000 382,499,235 ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ 11

600,000,000         700,000,000       1,300,000,000    1,300,000,000 ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ                       -                       - 12

117,048,723 1,129,288,597 2,724,680,665 1,922,894,691 4,127,422,622 1,943,522,691 .އޭ މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޜަރީ ބިލް / ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ލިބޭ .އެމް އެމް 13

1,454,100,192 2,930,158,139 5,465,648,550 4,663,862,576 5,901,906,430 3,081,129,881  ޖުމްލަ

އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ލަފާކުރާ ގޮތް
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މ. ރ
ސާ ޚަރަދުވާގޮތް

 ފައި
މ. ރ

ސާ ޚަރަދުވާގޮތް
 ފައި

71%
9115.2

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު
17%

2207.8
ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން

ުަަ ްަ
ެ

ުަަ ޭެު ްަ
ްަަ 

ާ
ް

`

2010
 

ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ދައުލަތުގެ 
 

ިސާ ޚަރަދުވާގޮތް 
ބަޖެޓުން ފައ

 - 
2010

ޢިޖްތިާމޢީ  
ތަރައްޤީައށް ކުރެވޭ  

%35ޚަރަދު 
29%

3659.7
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

8%
977.0

ިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު
އިޤްތ

100%
12774.9

ޖުމްލަ
40%

5067.0
ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް

35%
4523.1

ޢިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

100%
12774.9

ޖުމްލަ

`

2010
 

ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ރިކަރަންޓް ޚަަރދު 
ކެޕިަޓލް ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ 
 

ިސާ ޚަރަދުވާގޮތް 
ބަޖެޓުން ފައ

 - 
2010

ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި  
ދަރަނި އަދާކުރުން  

17%

ރައްިޔތުންނަށް ެދވޭ  
ޢާންމު ޚިދުަމތް  

40%

ޢިޖްތިާމޢީ  
ތަރައްޤީައށް ކުރެވޭ  

%35ޚަރަދު 
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މ. ރ
ސާ
ލިބޭ ފައި

މ. ރ
ސާ
ލިބޭ ފައި

84%
8408.6

ރާއްޖެއިން ލިބޭ
35%

3482.8
ްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

ޓެކ

16%
1641.6

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ
49%

4925.8
ްސް އާއި ނުބެހޭ އާމްދަނީ

ޓެކ

ްު
ެ
ޭ

ެުޭ

ްސް އާއި  
ޓެކ

ނުބެހޭ އާމްދަނީ
49%

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ 
14%

ބޭރުގެ ލޯން އެހީ 
%2

`

ިސާ ލިބޭ ގޮތް 
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައ

 - 
2010

2010
 

ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ 

100%
10050.2

ޖުމްލަ
2%

200.6
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

14%
1441.0

ބޭރުގެ ލޯން އެހީ

100%
10050.2

ޖުމްލަ
ްސްެގ  

ޓެކ
ގޮތުގައި ލިބޭ 

35%

ްސް އާއި  
ޓެކ

ނުބެހޭ އާމްދަނީ
49%

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ 
14%

ބޭރުގެ ލޯން އެހީ 
%2

`

ިސާ ލިބޭ ގޮތް 
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައ

 - 
2010

2010
 

ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ރާއްޖެއިން ލިބޭ 

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ލިބޭ 
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`

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

2010 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް 
2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް          101,370,908                       -                        -          101,370,908 1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް            59,252,358                       -                        -            59,252,358 1001

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ            33,512,843                       -                        -            33,512,843 1003

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ރަސްމީގެ              4,805,707                       -                        -              4,805,707 1005

ނޑުވަރު ތީމުގެ                        -                       -                        -                        - ރިޔާސީގަ

މުލީއާގެ                        -                       -                        -                        -

ެ ާ

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ހިލާލީގެ                        -                       -                        -                        -

 ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ޚަރަދު ކުރާ ބަޖެޓް              3,800,000                       -                        -              3,800,000

644,790,283          181,627,792          -                       463,162,491          2

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ          101,819,877                       -            22,632,309          124,452,186 1242

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން              8,372,486                       -              2,619,790            10,992,276 1247

304,356,052          120,139,619          -                       184,216,433          
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި 

އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން            29,335,822                       -          120,139,619          149,475,441

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް                        -                       -                        -                        -

ސުޕްރީމް ކޯޓު            11,795,994                       -                        -            11,795,994 1248

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު            11,471,648                       -                        -            11,471,648 1249

އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް            83,698,942                       -                        -            83,698,942 1251

މަދަނީ ކޯޓު            16,869,660                       -                        -            16,869,660 1252

ޖިނާއީ ކޯޓު            16,420,844                       -                        -            16,420,844 1253

ޢާއިލާ އާއިބެހޭ ކޯޓު              9,495,068                       -                        -              9,495,068 1254

މުސްތަޤިލް މުވައްސަސާތައް
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

ކުޑަކުދިންނާއިބެހޭ ކޯޓު              5,128,455                       -                        -              5,128,455 1255

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން            47,614,269                       -            14,689,097            62,303,366 1244

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން            17,727,619                       -              6,527,516            24,255,135 1256

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން            11,951,535                       -              3,512,143            15,463,678 1246

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން            14,196,380                       -              4,153,985            18,350,365 1245

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            22,302,650                       -                        -            22,302,650 1243

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            18,401,464                       -              5,735,297            24,136,761 1257

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން              4,545,578                       -              1,618,036              6,163,614 1258

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް              5,907,290                       -                        -              5,907,290 1222

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް            26,106,910                       -                        -            26,106,910 1262

4,642,761,807       774,483,510          87,209,427           3,955,487,724       3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ            35,004,035                       -                        -            35,004,035 1006

މނސްޓްރ އޮފް ފނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރ /

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ 

ތަންތަން

4,092,448,090       771,675,510          86,507,427           3,407,280,007       
މިނިސޓރީ އފ ފިނނސ އނޑ ޓރޜރީ /

ޚާއްޞަ ބަޖެޓް

ޕެންޝަން އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން          347,371,000                702,000              2,808,000          349,477,000 1007

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ            10,976,477                       -                        -            10,976,477 1010

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭ ބައިގެ ޚަރަދު            14,087,515                       -                        -            14,087,515 1011

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް          119,002,818                       -                        -          119,002,818 1008

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު            21,765,872                       -                        -            21,765,872 1009

މޯލްޑިވިއަން ގަވަރމަންޓް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ                        -                       -                        -                        -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް                        -                       -                        -                        -

569,803,696          -                        -                       569,803,696          4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ              8,593,082              8,593,082 1012

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް          561,210,614          561,210,614 1013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

1,481,491,252       -                        88,620,313           1,570,111,565       5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް            41,844,988                       -                        -            41,844,988 1016

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ            46,957,473                       -                        -            46,957,473 1017

މާލޭ މަގުހެދުމާއިބެހޭ ބައި              5,293,193                       -                        -              5,293,193 1018

ކުނި ނައްތާލުމާއިބެހޭ ބައި            29,522,340                       -                        -            29,522,340 1019

ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް              2,609,905                       -                        -              2,609,905 1020

މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް              2,911,607                       -                        -              2,911,607 1021

ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް              2,735,004                       -                        -              2,735,004 1022

މައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް              2,655,176                       -                        -              2,655,176 1023

ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް              2,039,976                       -                        -              2,039,976 1024

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން            10,618,414                       -                        -            10,618,414 1026

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް          627,720,856                       -                        -          627,720,856 1027

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން            90,121,636                       -                        -            90,121,636 1029

ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް                        -                       -                        -                        - 1030

ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ              2,916,886             2,916,886                        -                        - 1031

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް / އަތޮޅުތަކާއިބެހޭ ބައި                        -                       -                        -                        - 1032

 ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު                        -                       -                        -                        -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް          240,404,437                       -                        -          240,404,437 1025

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            12,497,325           12,497,325                        -                        -

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            21,880,981                       -                        -            21,880,981 1033

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            28,440,056                       -                        -            28,440,056 1034

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            24,618,827                       -                        -            24,618,827 1035

އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            11,974,214           11,974,214                        -                        - 1028

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            24,584,511                       -                        -            24,584,511 1036

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            22,936,239                       -                        -            22,936,239 1037
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            21,523,795                       -                        -            21,523,795 1038

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް            11,723,994                       -                        -            11,723,994 1039

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            11,772,247           11,772,247                        -                        - 1143

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް            15,728,299                       -                        -            15,728,299 1040

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            13,200,974                       -                        -            13,200,974 1041

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            17,712,024                       -                        -            17,712,024 1042

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް            10,119,792                       -                        -            10,119,792 1043

މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            10,627,493           10,627,493                        -                        - 1193

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް            14,135,631                       -                        -            14,135,631 1044

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            10,979,573                       -                        -            10,979,573 1045

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            15,125,777                       -                        -            15,125,777 1046

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            12,612,636           12,612,636                        -                        - 1223

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއޮފީސް            23,290,551                       -                        -            23,290,551 1047

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީސް            24,692,847                       -                        -            24,692,847 1048

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            13,552,243           13,552,243                        -                        - 1225

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް            17,876,651                       -                        -            17,876,651 1049

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް              8,934,416                       -                        -              8,934,416 1050

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް            12,667,269           12,667,269                        -                        -

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް            12,322,551                       -                        -            12,322,551 1051

އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް            22,274,651                       -                        -            22,274,651 1052

ސ.ގަމާބެހޭ ސެކްޝަން            13,954,107                       -                        -            13,954,107 1053

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީ ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (އުތުރު)                        -                       -                        -                        - 1055

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީ ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (ދެކުނު)                        -                       -                        -                        - 1056

 ޅ.މާފިލާފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ                        -                       -                        -                        -

ރީޖަނަލް ފަޔަރ ސަރވިސް                        -                       -                        -                        -
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

1,548,028,173       25,401,427            25,401,427           1,548,028,173       6

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން            85,302,386                       -                        -            85,302,386 1058

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު            12,276,127                       -                        -            12,276,127 1059

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް            21,876,297                       -                        -            21,876,297 1060

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން            16,027,176                       -                        -            16,027,176 1061

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު            23,722,514                       -            10,000,000            33,722,514 1062

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު              1,750,000                       -                        -              1,750,000 1063

ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން              2,581,854                       -                        -              2,581,854 1064

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް            14,232,425                       -                        -            14,232,425 1065

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް            18,657,575                       -                        -            18,657,575 1066

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް            24,588,981                       -                        -            24,588,981 1067

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް            20,545,592                       -                        -            20,545,592 1068

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން            26,939,468                       -                        -            26,939,468 1069

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ            11,755,395                       -                        -            11,755,395 1070

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް            19,376,835                       -                        -            19,376,835 1071

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް            14,921,473                       -                        -            14,921,473 1072

ކަލާފާނު ސްކޫލް            13,588,705                       -                        -            13,588,705 1073

ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް            15,401,427           15,401,427            15,401,427            15,401,427 1074

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް            12,680,670                       -                        -            12,680,670 1075

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް            14,749,807                       -                        -            14,749,807 1076

ޣާޒީ ސްކޫލް             13,678,796                       -                        -            13,678,796 1077

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު              8,803,188                       -                        -              8,803,188 1078

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            10,648,578                       -                        -            10,648,578 1079

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              8,791,984                       -                        -              8,791,984 1080
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              7,876,286                       -                        -              7,876,286 1081

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              7,188,841                       -                        -              7,188,841 1082

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              8,953,680                       -                        -              8,953,680 1083

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            11,953,115                       -                        -            11,953,115 1084

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            13,027,119                       -                        -            13,027,119 1085

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              6,060,060                       -                        -              6,060,060 1086

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              7,016,596                       -                        -              7,016,596 1087

ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              7,798,879                       -                        -              7,798,879 1088

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            11,850,412                       -                        -            11,850,412 1089

ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              8,810,023                       -                        -              8,810,023 1090

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            10,952,643                       -                        -            10,952,643 1091

ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            13,188,890                       -                        -            13,188,890 1092

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު            13,068,014                       -                        -            13,068,014 1093

ސ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު              9,017,923                       -                        -              9,017,923 1094

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ              8,987,855                       -                        -              8,987,855 1095

ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް              9,969,956                       -                        -              9,969,956 1096

މަދްރަސަތުއް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް              6,660,738                       -                        -              6,660,738 1097

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް              5,105,856                       -                        -              5,105,856 1098

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް              8,524,765                       -                        -              8,524,765 1099

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް            12,499,007                       -                        -            12,499,007 1100

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ              5,702,940                       -                        -              5,702,940 1101

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް              7,017,259                       -                        -              7,017,259 1102

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް            11,092,144                       -                        -            11,092,144 1103

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް              7,882,064                       -                        -              7,882,064 1104
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

މޭނާ ސްކޫލް              9,626,727                       -                        -              9,626,727 1105

ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް              5,790,014                       -                        -              5,790,014 1106

ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް               7,805,305                       -                        -              7,805,305 1107

ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް              7,269,373                       -                        -              7,269,373 1108

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް              6,997,121                       -                        -              6,997,121 1109

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް              7,288,426                       -                        -              7,288,426 1110

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ              7,810,593                       -                        -              7,810,593 1111

ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް            13,817,783                       -                        -            13,817,783 1112

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ              6,918,280                       -                        -              6,918,280 1113

އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ              7,246,908                       -                        -              7,246,908 1114

މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ              7,778,467                       -                        -              7,778,467 1115

ލ. މާވަށު ސްކޫލް              8,248,185                       -                        -              8,248,185 1116

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް              6,372,215                       -                        -              6,372,215 1117

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް              6,846,224                       -                        -              6,846,224 1118

މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން              6,733,968                       -                        -              6,733,968 1119

ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލް              8,201,933                       -                        -              8,201,933 1120

މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް            17,882,372                       -                        -            17,882,372 1121

ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް              9,349,417                       -                        -              9,349,417 1122

އަލްމަދްރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ              8,871,304                       -                        -              8,871,304 1123

އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް            98,705,694                       -                        -            98,705,694 1124

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް            91,714,093                       -                        -            91,714,093 1125

މެދު ރާއްޖެ ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް            57,670,907                       -                        -            57,670,907 1126

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް            82,897,279                       -                        -            82,897,279 1127

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް            33,491,933                       -                        -            33,491,933 1128
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

މަތި ދެކުނު  ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް            66,184,147                       -                        -            66,184,147 1002

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           100,296,787                       -                        -          100,296,787

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން              5,639,579                       -                        -              5,639,579 1129

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / އިދާރީ މަރުކަޒު            23,570,756                       -                        -            23,570,756 1130

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން            14,399,819                       -                        -            14,399,819 1131

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް              9,961,164                       -                        -              9,961,164 1132

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ              7,557,392                       -                        -              7,557,392 1133

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ            10,260,429                       -                        -            10,260,429 1134

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް              5,570,266                       -                        -              5,570,266 1135

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް              3,132,794                       -                        -              3,132,794 1136

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ              1,557,229                       -                        -              1,557,229 1137

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ              3,630,749                       -                        -              3,630,749 1138

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު              4,388,159                       -                        -              4,388,159 1139

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް              3,394,331                       -                        -              3,394,331 1140

ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް            11,492,657                       -                        -            11,492,657 1141

މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު              2,503,208                       -                        -              2,503,208 1142

ސްކޫލްކުދިން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި  އިމްތިޙާނު ފީގެ އެހީ          100,000,000           10,000,000                        -            90,000,000

އުތުރު  ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                        -                       -                        -                        -

މެދު އުތުރު  ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                        -                       -                        -                        -

މެދު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                        -                       -                        -                        -

މެދު ދެކުނު  ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                        -                       -                        -                        -

ދެކުނު  ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                        -                       -                        -                        -

ހައްދުންމަތީ ދަނާލް                        -                       -                        -                        -

ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް                        -                       -                        -                        -
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ                        -                       -                        -                        -

ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ              1,830,970                       -                        -              1,830,970

ހިރިޔާ ސްކޫލް              8,616,121                       -                        -              8,616,121 1261

5,604,777              -                        -                       5,604,777              
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގ
1263

ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް                        -                       -                        -                        -

12,584,236            -                        -                       12,584,236            7

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            10,164,725                       -                        -            10,164,725 1144

ނޭޝަނަލް ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޝަން              2,419,511                       -                        -              2,419,511 1145

116,954,828          -                        -                       116,954,828          8

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް            32,640,693                       -                        -            32,640,693 1147

ް ަ ޮ ަ  ެ ޭ ް ާ ެ  ަ ް ު  ަ ް ޭ ަ ް ް ަ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އެއޮފީހުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން              3,997,640                       -                        -              3,997,640 1148

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން              6,759,474                       -                        -              6,759,474 1149

އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން              7,666,808                       -                        -              7,666,808 1150

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން              8,536,881                       -                        -              8,536,881 1151

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން              8,695,929                       -                        -              8,695,929 1152

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް              2,782,227                       -                        -              2,782,227 1153

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން              5,176,480                       -                        -              5,176,480 1154

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ              6,538,990                       -                        -              6,538,990 1155

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ               4,980,775                       -                        -              4,980,775 1157

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ              4,421,008                       -                        -              4,421,008 1158

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން              8,416,805                       -                        -              8,416,805 1159

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން              5,225,171                       -                        -              5,225,171 1160

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން              5,695,021                       -                        -              5,695,021 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަ 1161
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                        -                       -                        -                        -

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން              5,420,926                       -                        -              5,420,926 1162

1,188,482,196       -                        100,000,000         1,288,482,196       9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ             73,820,429                       -                        -            73,820,429 1163

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް            16,087,517                       -                        -            16,087,517 1164

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް                        -                       -                        -                        -

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް          248,842,204                       -                        -          248,842,204 1166

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި            34,684,762                       -                        -            34,684,762 1167

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ރ.އުނގޫފާރު            25,676,098                       -                        -            25,676,098 1168

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ސ.ހިތަދޫ            34,801,319                       -                        -            34,801,319 1169

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / މ.މުލި            13,250,432                       -                        -            13,250,432 1170

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ގދ.ތިނަދޫ            47,630,265                       -                        -            47,630,265 1171

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ލ.ގަން            42,728,399                       -                        -            42,728,399 1172

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            47,377,268                       -                        -            47,377,268 1173

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            13,861,482                       -                        -            13,861,482 1174

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            12,627,692                       -                        -            12,627,692 1175

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            14,172,011                       -                        -            14,172,011 1176

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            16,440,683                       -                        -            16,440,683 1177

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            18,691,411                       -                        -            18,691,411 1178

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            14,704,779                       -                        -            14,704,779 1179

ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            10,410,020                       -                        -            10,410,020 1180

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            22,765,969                       -                        -            22,765,969 1181

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            22,792,818                       -                        -            22,792,818 1182

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            12,447,976                       -                        -            12,447,976 1183
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            27,149,979                       -                        -            27,149,979 1184

ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް            15,577,105                       -                        -            15,577,105 1185

މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު              2,999,591                       -                        -              2,999,591 1186

ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު              9,163,240                       -                        -              9,163,240 1187

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް            19,529,624                       -                        -            19,529,624 1188

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރ              9,108,697                       -                        -              9,108,697 1189

48,190,800            -                        -                       48,190,800            
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން 

ސަރވިސަސް
1192

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ            14,490,568                       -                        -            14,490,568 1191

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ          287,605,659         100,000,000                        -          187,605,659 1195

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު            15,434,613                       -                        -            15,434,613 1194

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ              6,780,212                       -                        -              6,780,212 1197

32 293 325 - - 32 293 325 ފެމލ އެންޑް ޗލްޑްރަން ސަރވސް ސެންޓަރސް ފމިލީ އނޑ ޗިލޑރނ ސރވިސ ސނޓރސ          32,293,325                       -                        -            119632,293,325 1196

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީއާބެހޭ ބައި            39,137,993                       -                        -            39,137,993 1198

ވެކްޓަރ ބޯން ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް              3,921,457                       -                        -              3,921,457 1190

ނޭޝަނަލް ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން ސަރވިސަސް                 961,213                       -                        -                 961,213 1199

ކުޑަކުދިންގެ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު                        -                       -                        -                        -

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރ                        -                       -                        -                        -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ                        -                       -                        -                        -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން                        -                       -                        -                        -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން            12,324,586                       -                        -            12,324,586 1201

15,022,900            -                        -                       15,022,900            10

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން            15,022,900                       -                        -            15,022,900 1202

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ސަރވިސަސް ބިޔުރޯ                        -                       -                        -                        -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

107,073,260          -                        -                       107,073,260          11

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ            11,354,681                       -                        -            11,354,681 1204

މޯލްޑިވްސް ގަވަރަންމަންޓް ޓޫރިސްޓް އޮފީސް              1,458,471                       -                        -              1,458,471 1206

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް            31,448,743                       -                        -            31,448,743 1207

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން              5,322,744                       -                        -              5,322,744 1205

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު                        -                       -                        -                        -

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް                        -                       -                        -                        -

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ              7,377,128                       -                        -              7,377,128 1210

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް            12,279,744                       -                        -            12,279,744 1211

ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ              2,115,672                       -                        -              2,115,672 1212

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން              4,100,957                       -                        -              4,100,957 1213

31 615 120 31 615 120 ު ަ ު ަ  ު ާ ަޤ ު ް ަ ު  ް ަ ާ  ާ ަ ެ 1214

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަްށ ޚިދުމަތްކުާރ ޤައުމީ މަރުކަޒު          31,615,120                       -                        -            31,615,120 1214

119,910,984          -                        -                       119,910,984          12

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް            37,020,183                       -                        -            37,020,183 1215

ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައި            11,002,464                       -                        -            11,002,464 1216

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު              5,477,367                       -                        -              5,477,367 1218

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ                        -                       -                        -                        - 1217

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ                        -                       -                        -                        - 1219

-                        -                        -                       -                        
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެންޑް 

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ

23,254,345            -                        -                       23,254,345            
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް / 

ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާއި ބެހޭ ބައި
1220

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް                        -                       -                        -                        - 1221

ސްކޯލަރޝިޕް އާއިބެހޭ ބައި            43,156,625                       -                        -            43,156,625 1004

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް                       -                        -                        -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

509,669,935          35,000,000            -                       474,669,935          13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް          238,026,580                       -            35,000,000          273,026,580 1224

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ            15,522,742                       -                        -            15,522,742 1232

-                        -                        -                       -                        
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް / ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއިބެހޭ ބައި

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން                        -                       -                        -                        -

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް            78,052,197                       -                        -            78,052,197 1226

54,895,985            -                        -                       54,895,985            
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް / 

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި
1227

މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް            31,034,552                       -                        -            31,034,552 1228

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ            13,786,044                       -                        -            13,786,044 1231

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން              9,231,833                       -                        -              9,231,833 1229

ޯ ޯ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އާއި 

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ              1,747,656                       -                        -              1,747,656 1230

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ            31,639,100                       -                        -            31,639,100 1014

އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ                        -                       -                        -                        -

ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް                 733,246                       -                        -                 733,246 1015

 މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ                        -                       -                        -                        -

65,632,263            -                        -                       65,632,263            14

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ            65,632,263                       -                        -            65,632,263 1233

މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރ                        -                       -                        -                        - 1234

މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ                        -                       -                        -                        - 1235

29,235,240            -                        -                       29,235,240            15

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން              3,177,823                       -                        -              3,177,823 1236

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް              6,247,388                       -                        -              6,247,388 1237

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ 

ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި 

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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2010 އަށް 

ފާސްކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

 މަޖިލީހުން

 އިތުރުކުރި

މަޖިލީހުން

 އުނިކުރި

2010 އަށް 

ހުށަހެޅި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ            12,584,684                       -                        -            12,584,684 1238

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް              7,225,345                       -                        -              7,225,345 1239

210,988,507          -                        -                       210,988,507          16

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް          202,760,634                       -                        -          202,760,634 1240

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު              8,227,873                       -                        -              8,227,873 1241

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                        -                       -            85,703,427            85,703,427

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ     10,648,518,906         301,231,167       1,102,216,156     11,449,503,895

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން            55,000,000                       -                        -            55,000,000 17

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް                        -                       -                        -                        - 18

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ  ދަށުގައިވާ ތަންތަން

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ            45,000,000                       -                        -            45,000,000 19

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ފައިސާއިން                        -                       -                        -                        - 20

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދު          155,647,642                       -                        -          155,647,642 21

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީގެ ޚަރަދު       1,056,967,885                       -                        -       1,056,967,885 22

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     11,961,134,433         301,231,167       1,102,216,156     12,762,119,422

: ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%            11,961,134                 800,985            12,762,119 އެއްކުރަން

މުޅިޖުމްލަ     11,973,095,567         301,231,167       1,103,017,141     12,774,881,541
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 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      9,028,342,965    10,327,621,419    11,449,503,895   11,386,925,128     11,003,731,393 1

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން           58,229,535           54,000,000           55,000,000          57,000,000            58,000,000 2

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް             7,900,000                       -                       -                      -                         - 3

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާއިން           47,299,860           47,500,000           45,000,000          45,000,000            40,000,000 4

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ފައިސާއިން         382,499,235                       -                       -                      -                         - 5

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދު         461,424,205         552,359,168         155,647,642        163,430,016          166,698,624 6

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީގެ ޚަރަދު         755,107,955      1,136,983,808      1,056,967,885        883,269,542          737,051,469 7

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ    10,740,803,755    12,118,464,395    12,762,119,422  12,535,624,686     12,005,481,486

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ނޑު ބައިތަކާއި، ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ލިބޭގޮތުގެ ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރެވޭ މައިގަ

ޖުމްލަ ދައްކާ ހިސާބު

: ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%                       -                       -           12,762,119         12,535,625            12,005,481 އެއްކުރަން

މުޅިޖުމްލަ    10,740,803,755    12,118,464,395    12,774,881,541  12,548,160,311     12,017,486,967

2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 ގައި
ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު
ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތްތައް
އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ      7,054,433,077      5,545,206,797      7,053,585,349     9,352,572,156     10,298,688,151 1

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކަށްލިބޭ           81,193,549           60,000,000           47,000,000          44,000,000            40,000,000 2

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ             7,072,407             8,992,000             8,000,000            8,000,000              8,000,000 3

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ            55,550,636           50,000,000           45,000,000          50,000,000            50,000,000 4

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ         382,499,235         637,500,000         384,000,000        217,600,000                         - 5

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ                       -                       -      1,300,000,000        700,000,000          600,000,000 6

ފައިސާގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓްތަކަށް ވަންނަ ޖުމްލަ      7,580,748,904      6,301,698,797      8,837,585,349  10,372,172,156     10,996,688,151

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ         461,424,205         552,359,168         155,647,642        163,430,016          166,698,624 7

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ         755,107,955      1,136,983,808      1,056,967,885        883,269,542          737,051,469 8

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ      8,797,281,064      7,991,041,773    10,050,200,876  11,418,871,714     11,900,438,244

ލިބޭ އެއްޗަކަށްވުރެ ޚަރަދު އިތުރުވާ ޢަދަދު  (ޚަރަދު އިތުރުވާ)/ލިބުން އިތުރުވާ     (1,943,522,691)     (4,127,422,622)     (2,724,680,665)    (1,129,288,597)         (117,048,723)
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`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ  ދައުލަތުން ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ލިބޭ ގޮތާއި ޚަރަދު ކުރެވޭ މައިގަ

ދައްކާ ކުރެހުން
( 2008 ން 2012 އަށް )
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އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު

މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް     3,716.6   34.6    4,146.4  34.2     4,523.1  35.4     3,912.7  31.2     4,304.9  35.8 I

ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު     2,052.2   19.1    2,281.2  18.8     2,525.9  19.8     2,018.1  16.1     2,332.8  19.4 1

ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން        586.4     5.5       635.5    5.2        584.2    4.6        638.2    5.1        658.8    5.5 2

ޢަދުލު އިންސާފާއި އަމަން ޤާއިމުކުރުން        982.4     9.1    1,114.4    9.2     1,282.6  10.0     1,139.0    9.1     1,185.0    9.9 3

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން          95.6     0.9       115.3    1.0        130.4    1.0        117.4    0.9        128.3    1.1 4

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު     5,122.7   47.7    4,865.8  40.2     5,067.0  39.7     5,117.0  40.8     5,147.5  42.8 II

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

( 2008 ން 2012 އަށް )

2012 އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް ލަފާކުރި 2010 އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް ރިވައިޒްކުރި 2008 ގައި ހިނގި

ީ ީ

ތަޢުލީމު     1,630.5   15.2    2,066.5  17.1     1,700.4  13.3     1,739.7  13.9     1,760.6  14.7 5

ޞިއްޙަތާއި ވެލްފެއަރ     1,966.9   18.3    1,618.1  13.4     2,130.9  16.7     2,065.5  16.5     2,158.9  18.0 6

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް     1,525.3   14.2    1,181.2    9.7     1,235.7    9.7     1,311.8  10.5     1,228.0  10.2 7

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު     1,231.2   11.5    1,600.2  13.2        977.0    7.6        614.0    4.9        505.4    4.2 III

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން        159.8     1.5         79.3    0.7        122.2    1.0        135.6    1.1        120.7    1.0 8

މަގާއި ބަނދަރު        837.8     7.8       452.3    3.7        471.1    3.7        258.1    2.1        221.5    1.8 9

މުވާޞަލާތު          35.8     0.3         59.6    0.5          45.4    0.4          41.0    0.3          47.5    0.4 10

ޓޫރިޒަމް          93.3     0.9       152.4    1.3          49.0    0.4          39.2    0.3          42.4    0.4 11

ވިޔަފާރި          92.3     0.9       622.2    5.1        192.3    1.5          43.5    0.3          18.0    0.1 12

0.5    55.3          0.8 96.6          0.8 97.0          1.9 234.4       0.1 އިލެކްޓްރިސިޓީ          12.2 13

ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން        670.3     6.2    1,506.1  12.4     2,207.8  17.3     2,904.5  23.1     2,059.7  17.1 IV

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު        280.0     2.6       339.9    2.8        592.8    4.6        554.5    4.4        434.1    3.6 14

ލޯން އަދާކުރުން        390.3     3.6    1,166.2    9.6     1,615.0  12.6     2,350.0  18.7     1,625.6  13.5 15

މުޅި ޖުމްލަ   10,740.8    100  12,118.5   100   12,774.9   100   12,548.2   100   12,017.5   100

66



 

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރާގޮތް  ދައްކާ ކުރެހުން
( 2008 ން 2012 އަށް )
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ރައްިޔތުންނަށް ެދވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް  އިޖްތިމާީޢ ތަަރއްޤީައށް ކުެރވޭ ޚަރަދު 

އިޤްތިާޞދީ ަތރައްޤީައށްޓަަކއި ކުެރވޭ ަޚރަދު ދަރަނީގެ ޚިދުަމތާއި ދަރަނި ައދާކުރުން 

މިލިޔަން ުރފިޔާ 
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ލަފާުކރި 

2008 އަހަރ2010ު
ލަފާުކރި 

2009

ހިނގިރިވައިޒްކުރި  ލަފާުކރި 
2011
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

72.8 8,744.9 69.0 8,659.1 71.4 9,115.2 65.5 7,942.4 69.5 7,463.2 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

27.2 3,272.6 31.0 3,889.1 28.6 3,659.7 34.5 4,176.1 30.5 3,277.6 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

100 12,017.5 100 12,548.2 100 12,774.9 100 12,118.5 100 10,740.8  މުޅިޖުމްލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

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

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

35.7 4,295.6 33.2 4,171.0 36.4 4,651.7 34.1 4,134.7 33.2 3,566.1 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

5.3 633.0 4.9 619.8 4.6 592.0 3.4 417.0 1.8 196.0
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
213

1.5 183.0 1.4 174.8 0.9 118.1 1.3 159.8 1.6 173.5 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

3.2 386.9 3.0 380.5 2.9 373.0 2.9 354.8 4.1 435.7 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

10.3 1,237.0 9.1 1,136.0 8.2 1,041.2 8.2 990.5 9.7 1,044.6 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

0.9 108.0 0.8 94.8 0.9 112.6 0.8 96.7 1.7 177.4 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

1.7 200.7 1.7 207.6 2.6 326.7 2.8 336.8 2.4 262.9 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

1.4 169.9 1.4 174.3 0.7 90.2 1.0 126.8 1.7 181.1 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

3.6 434.1 4.4 554.5 4.6 592.8 2.8 339.9 2.6 280.0 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

9.0 1,080.2 8.8 1,108.0 8.9 1,135.8 7.3 882.2 10.5 1,123.3 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

0.1 16.5 0.3 37.8 0.6 81.1 0.9 103.2 0.2 22.6
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ 

ފައިސާ
281

72.8 8,744.9 69.0 8,659.1 71.4 9,115.2 65.5 7,942.4 69.5 7,463.2 ޖުމްލަ
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

0.5 57.2 0.7 92.8 1.9 241.1 5.4 655.7 2.2 234.8 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

13.1 1,568.9 11.4 1,425.4 13.7 1,752.2 16.8 2,036.1 24.1 2,586.3 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

0.2 20.9 0.2 20.9 0.4 51.4 2.6 318.1 0.5 58.3 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

13.5 1,625.6 18.7 2,350.0 12.6 1,615.0 9.6 1,166.2 3.6 390.3 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

-   -         -   -         -    -        -   -        0.1 7.9 ލޯން ދޫކުރުން 730

27.2 3,272.6 31.0 3,889.1 28.6 3,659.7 34.5 4,176.1 30.5 3,277.6 ޖުމްލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

19.4 2,336.9 18.1 2,269.5 22.1 2,820.2 18.2 2,206.7 24.1 2,588.9 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

16.3 1,958.7 15.2 1,901.5 14.3 1,831.5 15.9 1,928.0 9.1 977.2 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

35.7 4,295.6 33.2 4,171.0 36.4 4,651.7 34.1 4,134.7 33.2 3,566.1 35.7ޖުމްލަ 4,295.6 33.2 4,171.0 36.4 4,651.7 34.1 4,134.7 33.2 3,566.1 ޖމލ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211 000

18.4 2,208.7 17.1 2,143.1 21.1 2,695.7 14.7 1,787.4 17.9 1,917.6 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211 001

1.1 128.2 1.0 126.4 1.0 124.5 3.5 419.3 6.3 671.3 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211 002

19.4 2,336.9 18.1 2,269.5 22.1 2,820.2 18.2 2,206.7 24.1 2,588.9 ޖުމްލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212 000

-   -         -   -         -    -        0.0   0.1 0.0   0.2 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ 212 001

0.0 1.1 0.0 1.1 0.0 1.3 0.1 18.1 0.3 35.9 މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް 212 002

0.0 2.4 0.0 2.3 0.0 2.2 0.2 19.8 0.7 79.4 ފަންނީ އެލަވަންސް 212 003

0.0 2.3 0.0 2.2 0.0 2.2 0.2 30.1 1.0 107.0 ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް 212 004

0.5 57.1 0.4 55.4 0.4 53.3 0.4 48.4 0.3 35.2 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް  212 005
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.6 0.2 19.0 0.4 44.2 މެޑިކަލް އެލަވަންސް 212 006

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 6.9 0.1 6.4 ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް 212 007

0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.1 7.8 0.0 2.7 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލެވަންސް 212 008

0.6 68.4 0.5 66.4 0.5 60.8 7.5 905.4 1.6 176.0 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 212 009

1.6 188.8 1.5 183.2 1.4 176.2 0.9 105.4 0.5 50.1 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް 212 010

0.0 4.5 0.0 4.4 0.0 5.2 0.0 5.7 0.1 8.1 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 212 011

0.7 78.9 0.6 76.6 0.6 73.6 0.6 78.7 0.2 24.4 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 212 012

0.1 15.4 0.1 15.0 0.1 14.4 0.1 13.8 0.1 7.2 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް 212 013

0.8 90.3 0.7 87.7 0.7 83.9 1.1 135.4 1.3 139.8
މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ 

އެލަވަންސް
212 014

1.4 163.6 1.3 158.8 1.2 152.7 0.6 75.7 1.2 125.6 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް 212 015

0.0 2.3 0.0 2.2 0.0 2.1 0.1 11.7 0.3 30.3 އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ 212 016

0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.2 24.6 0.5 52.7 އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ 212 017

0.1 6.8 0.1 6.6 0.0 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ޔުނީފޯމު އެލަވަންސް 212 018

0.0 3.5 0.0 3.4 0.0 3.3 0.0 0.0 0.0 0.0 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް 212 019

0.2 22.7 0.2 22.0 0.2 21.2 0.0 0.0 0.0 0.0 ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް 212 020

0.5 60.9 0.5 59.1 0.4 56.9 0.0 1.6 0.0 0.2 ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް 212 021

0.0 2.8 0.0 2.7 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް 212 022

1.6 192.0 1.5 186.3 1.4 179.1 0.0 0.8 0.0 0.0 އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 212 023

0.1 13.8 0.1 13.4 0.1 12.9 0.0 0.3 0.0 0.3 ފޯނު އެލަވަންސް 212 024

1.2 138.9 1.1 134.8 1.0 129.6 0.0 0.0 0.0 0.0 ރިސްކް އެލަވަންސް 212 025

0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.6 0.0 0.1 0.0 0.0 ހެދުން އެލަވަންސް 212 026

6.2 747.9 5.8 726.4 5.5 703.9 0.2 25.9 0.0 0.0 ސަރވިސް އެލަވަންސް 212 027

0.1 7.6 0.1 7.3 0.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.2 ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް 212 028

0.7 85.1 0.7 82.6 0.6 79.2 3.2 392.7 0.5 51.3 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ 212 999

16.3 1,958.7 15.2 1,901.5 14.3 1,831.5 15.9 1,928.0 9.1 977.2 ޖުމްލަ
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
213 000

2.9 352.7 2.7 337.6 2.0 261.8 0.8 99.5 0.6 69.7 ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 213 001

0.4 43.0 0.5 66.4 1.0 133.9 0.9 110.9 0.1 7.1 ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ 213 002

0.4 44.7 0.3 40.7 0.3 37.0 0.3 31.2 0.5 56.1 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ 213 003

1.6 192.6 1.4 175.1 1.2 159.3 1.1 130.0 0.3 27.9 ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ 213 004

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 45.4 0.3 35.2 ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ 213 005

5.3 633.0 4.9 619.8 4.6 592.0 3.4 417.0 1.8 196.0 ޖުމްލަ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221 000

0.5 54.5 0.4 53.4 0.3 39.5 0.4 48.4 0.4 46.0 ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221 001

0.0 4.9 0.0 5.0 0.0 2.9 0.0 4.4 0.0 2.2 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221 002

0.2 29.9 0.2 29.3 0.2 19.6 0.2 21.8 0.2 19.2 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221 003

0.5 55.9 0.4 53.8 0.2 27.8 0.4 53.9 0.6 66.6 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221 004

0.2 28.6 0.2 24.1 0.2 25.1 0.2 21.7 0.3 29.3 ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު 221 005

0.1 9.2 0.1 9.2 0.0 3.2 0.1 9.6 0.1 10.2 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 221 999

1.5 183.0 1.4 174.8 0.9 118.1 1.3 159.8 1.6 173.5 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222 000

0.4 53.9 0.4 51.8 0.4 48.7 0.4 49.5 0.4 46.0 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222 001

0.2 21.1 0.2 19.6 0.2 20.3 0.1 18.1 0.2 19.6 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222 002

0.9 112.7 0.9 110.3 0.9 116.8 0.6 72.5 1.1 121.6 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 222 003

0.6 73.7 0.6 74.2 0.5 68.7 0.9 105.5 1.3 138.0 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި 222 004

0.1 11.4 0.1 11.1 0.1 10.7 0.1 9.7 0.1 7.4 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222 005

0.2 26.4 0.2 23.1 0.2 27.8 0.2 20.6 0.2 26.5 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 222 006
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

0.2 27.2 0.2 26.5 0.2 25.0 0.2 23.0 0.2 24.0 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި 222 007

0.1 14.1 0.1 13.7 0.1 12.5 0.1 9.4 0.1 7.1 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 222 008

0.0 4.4 0.0 4.4 0.0 4.7 0.0 3.0 0.0 2.4 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 222 009

0.0 3.5 0.0 3.3 0.0 3.3 0.0 2.4 0.0 1.3 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 222 010

0.1 10.4 0.1 10.5 0.1 8.3 0.1 7.6 0.0 4.3 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް 222 011

0.2 28.1 0.3 32.0 0.2 26.2 0.3 33.5 0.3 37.5 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222 999

3.2 386.9 3.0 380.5 2.9 373.0 2.9 354.8 4.1 435.7 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223 000

0.7 83.2 0.6 78.1 0.7 85.0 0.6 78.5 0.8 82.6 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223 001

3.6 428.7 2.8 351.5 1.9 246.7 1.6 199.3 2.2 240.1 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 223 002

0.3 35.3 0.3 34.3 0.3 33.6 0.3 35.7 0.3 34.3 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 223 003

0.3 38.3 0.3 36.4 0.3 39.7 0.3 34.9 0.3 29.3 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223 004

0.8 101.4 0.8 99.3 0.9 109.8 1.0 115.3 1.3 135.9 ޢމާރާތުގެ ކުއްޔާއ ބމުގެ ކުލ 223 0050.8 101.4 0.8 99.3 0.9 109.8 1.0 115.3 1.3 135.9 ލި ިމ   ި ޔ ޢިމރތ  223 005

0.0 3.5 0.0 3.4 0.0 3.0 0.0 2.0 0.0 2.3 ތަކެތީގެ ކުލި 223 006

0.1 15.9 0.1 14.8 0.1 15.8 0.1 11.6 0.1 8.4 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223 007

0.2 20.1 0.1 18.3 0.2 19.3 0.1 18.0 0.2 16.2 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ 223 008

0.1 14.8 0.1 15.4 0.1 14.4 0.0 4.3 0.0 3.7 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 223 009

0.2 21.2 0.2 20.6 0.2 23.0 0.4 46.0 0.4 42.7 އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 223 010

0.1 11.0 0.1 10.8 0.1 10.3 0.1 11.2 0.1 13.5 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223 011

0.3 32.2 0.3 32.0 0.2 21.3 0.2 25.6 0.2 26.2 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 223 012

0.2 18.4 0.1 18.0 0.1 16.4 0.1 13.4 0.2 21.5 އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 223 013

0.5 59.9 0.6 71.5 0.4 49.1 0.5 58.5 0.4 45.5 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223 014

0.5 59.5 0.4 55.5 0.5 58.6 0.6 67.0 0.2 19.0 ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު  223 015

0.2 29.0 0.2 29.7 0.3 37.4 0.5 63.6 0.3 30.9 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 223 016

0.1 13.4 0.1 11.7 0.1 10.3 0.1 9.3 0.1 7.1 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 223 017

0.2 22.0 0.1 18.0 0.2 19.2 0.1 17.3 0.2 20.4 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް 223 018
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

0.0 5.7 0.0 5.6 0.1 7.0 0.0 5.5 0.1 6.1 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް 223 019

0.4 43.4 0.3 41.5 0.2 28.2 0.2 27.7 0.2 26.5 ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 223 020

0.0 2.8 0.0 2.8 0.0 2.5 0.0 3.0 0.0 1.1 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު 223 021

0.5 54.3 0.4 53.2 0.5 69.0 0.3 35.0 0.5 54.4
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް 

ބޭސްކޮށްދިނުމަށް
223 022

0.0 4.4 0.0 3.5 0.1 16.9 0.3 33.4 0.3 31.4 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު 223 023

0.1 8.9 0.1 9.1 0.1 8.5 0.1 7.6 0.1 6.9 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 223 024

0.2 27.0 0.2 26.6 0.3 36.1 0.2 19.1 0.1 5.4 އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 223 025

0.7 82.7 0.6 74.4 0.5 60.1 0.4 47.7 1.2 133.2 އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223 999

10.3 1,237.0 9.1 1,136.0 8.2 1,041.2 8.2 990.5 9.7 1,044.6 ޖުމްލަ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224 000

0.5 54.8 0.3 43.4 0.4 49.6 0.4 46.0 1.2 128.6 މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 001

0.1 7.5 0.1 8.0 0.1 8.1 0.1 8.6 0.1 8.0 އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 011

0.3 32.6 0.2 30.7 0.3 38.1 0.2 30.1 0.4 39.7 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 224 021

0.1 9.1 0.1 9.1 0.1 11.2 0.1 9.5 0.0 0.5 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް 224 022

0.0 4.0 0.0 3.6 0.0 5.6 0.0 2.5 0.0 0.6 އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 999

0.9 108.0 0.8 94.8 0.9 112.6 0.8 96.7 1.7 177.4 ޖުމްލަ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225 000

0.7 79.9 0.7 91.1 1.5 196.2 1.8 214.9 1.7 178.3 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ 225 001

0.2 25.3 0.2 25.1 0.2 20.5 0.1 14.4 0.0 3.9 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 225 002

0.1 11.1 0.1 10.7 0.1 12.7 0.0 5.8 0.0 0.4 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 225 003

0.3 36.2 0.3 38.9 0.4 49.2 0.4 46.7 0.4 38.4 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ 225 004

0.3 41.7 0.3 34.5 0.3 40.3 0.4 45.8 0.4 40.4 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 225 005

0.1 6.5 0.1 7.3 0.1 7.8 0.1 9.2 0.0 1.5 އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު 225 006

1.7 200.7 1.7 207.6 2.6 326.7 2.8 336.8 2.4 262.9 ޖުމްލަ
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226 000

0.1 6.4 0.0 6.2 0.0 3.5 0.1 9.0 0.1 11.2 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226 001

0.6 72.6 0.6 79.4 0.3 41.8 0.5 54.9 0.9 101.5 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226 002

0.0 3.6 0.0 3.4 0.0 3.3 0.0 2.3 0.1 5.7 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން 226 003

0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.1 0.0 0.2         0.0 ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން         - 226 004

0.1 6.3 0.0 5.6 0.0 3.5 0.1 7.9 0.0 4.1 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން 226 005

0.1 9.6 0.1 9.5 0.0 5.1 0.0 5.0 0.1 9.2 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226 006

0.0 5.1 0.0 5.2 0.0 3.2 0.1 6.6 0.0 0.0 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 226 007

0.0 2.7 0.0 2.7 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.7 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226 008

0.0 3.6 0.0 3.6 0.0 2.0 0.0 2.3 0.0 2.4 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން 226 009

0.2 20.5 0.2 20.0 0.1 10.4 0.1 12.8 0.2 17.0 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން 226 010

0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.4 0.0 0.3 0.0 2.6 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226 011

0.0 1.7 0.0 1.7 0.0 1.1 0.0 0.6 0.0 0.0 ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226 012

0.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.1 0.0 2.9 0.0 0.6 ކޮމްޕޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226 0130.0 5.4 0.0 5.4 0.0 0.1 0.0 2.9 0.0 0.6 ރނ ފޓވޔރ މރމތ މޕިޔޓރ  226 013

0.0 3.4 0.0 4.1 0.0 0.0 0.0 2.2 0.0 0.1 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226 014

0.0 2.3 0.0 2.4 0.0 0.0 0.0 1.6 0.0 1.1 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226 015

0.1 10.2 0.1 9.8 0.0 6.0 0.1 6.5 0.1 7.8 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 226 016

0.1 15.7 0.1 14.5 0.1 9.7 0.1 9.7 0.2 17.1 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން 226 017

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

1.4 169.9 1.4 174.3 0.7 90.2 1.0 126.8 1.7 181.1 ޖުމްލަ

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227 000

2.5 301.7 3.2 400.7 3.3 420.2 1.1 137.1 1.0 107.4 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 227 001

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 227 002

1.1 132.4 1.2 153.8 1.4 172.6 1.7 202.2 1.6 172.6 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 227 003

3.6 434.1 4.4 554.5 4.6 592.8 2.8 339.9 2.6 280.0 ޖުމްލަ
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228 000

1.1   128.8     0.9   113.8     2.1    267.9     1.9   225.0 3.8   409.5 ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 228 001

0.0   0.1         0.0   0.1         0.0    0.1         0.0   0.1 1.1   114.2 ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 228 002

3.5 420.7 4.0 507.4 3.6 455.4 1.2 139.4 1.9 208.2 އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228 003

0.1 9.7 0.1 9.5 0.1 9.5 0.1 16.3 0.2 21.5 ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 228 004

1.3 154.8 0.5 59.8 0.8 99.9 0.9 114.7 1.6 171.0 ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228 005

0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0 0.3
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް 

ދައްކާ ފައިސާ
228 006

0.1 17.7 0.1 17.7 0.2 21.8 0.2 22.5 0.2 21.2
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް 

ދައްކާ ފައިސާ
228 007

0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 0.4         0.0 ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ         0.7 228 008

0.3 38.7 0.5 58.8 0.3 38.4 0.3 31.5 0.6 69.6 އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228 009

0.3 35.6 0.4 46.2 0.3 40.9 0.3 37.7 0.6 61.6 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228 010

2.3 273.8 2.3 294.2 1.6 201.5 2.4 294.2 0.4 45.5 އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228 999

9.0 1,080.2 8.8 1,108.0 8.9 1,135.8 7.3 882.2 10.5 1,123.3 ޖުމްލަ

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281 000

0.1 13.1 0.3 34.4 0.5 59.1 0.8 100.7 0.1 11.7 ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281 001

0.0 2.6 0.0 2.6 0.0 2.5 0.0 2.1 0.1 10.9 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 281 002

0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.8 0.0 0.3         0.0 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ         - 281 003

0.0 0.1         0.0 0.1 0.0 1.1 0.0 0.1         0.0 އިންވެސްޓްމަންޓް އަގުކުރުމާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ         - 281 004

0.0 -         0.0 0.0 0.1 17.5 0.0 -        0.0 ސަރުކާރުގެ މުދާވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ         - 281 005

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 -        0.0 އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ         - 281 999

0.1 16.5 0.3 37.8 0.6 81.1 0.9 103.2 0.2 22.6 ޖުމްލަ
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291 000

0.1 15.8 0.4 52.3 0.2 20.4 0.2 21.3 1.1 119.4
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 0.2 23.9
ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް 

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
291 002

0.3 41.4 0.3 40.5 1.7 220.7 5.2 634.4 0.9 91.5
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް 

ކުރެވޭ ޚަރަދު
291 003

0.5 57.2 0.7 92.8 1.9 241.1 5.4 655.7 2.2 234.8 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421 000

0.0 -         1.8 230.0 2.0 256.4 0.9 107.9 3.5 378.6 ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން 421 001

1.4 164.9 1.0 129.5 1.0 133.7 1.3 160.5 3.9 422.3 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421 002

5.4 654.1 3.0 372.1 3.8 483.3 6.5 784.5 8.3 893.1 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް 421 003

0.0 2.9 0.0 2.8 0.0 5.1 0.1 8.3 0.0 0.0 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު 451 011

0.1 7.0 0.1 7.3 0.0 5.5 0.2 28.4 0.0 0.1 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު 451 012ި ި ި ި ީ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.1 7.0 0.7 72.0 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން  422 001

-   -         -   -         -    -        0.2   23.6 0.1   12.6 ވައިގެ ބަނދަރު 422 002

1.3 159.1 1.3 164.9 2.0 255.1 2.2 266.3 3.9 416.1 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު  422 003

1.6 190.1 1.4 173.9 0.9 117.3 0.3 32.8 0.6 63.2 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް  422 004

0.5 55.3       0.8 96.6 1.0 127.0 3.1 369.8 0.2 19.3 ކަރަންޓް ވިއުގަ  422 005

1.3 156.8 0.3 41.9 0.4 48.7 0.4 50.6 0.1 11.7 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 422 999

0.2 26.7 0.2 29.3 0.2 31.7 0.2 24.7 0.2 25.2 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް 423 001

0.6 75.9 0.7 88.2 0.8 102.4 0.5 65.5 1.4 149.7 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް 423 002

0.0 0.6 0.0 1.4 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 3.7 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް 423 003

0.0 3.6 0.0 4.0 0.0 5.4 0.0 2.6 0.0 3.7 އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް) 423 004

0.1 8.5 0.1 8.7 0.1 9.2 0.0 3.7 0.1 9.8 ރިފަރެންސް ފޮތް 423 005

0.1 7.9 0.1 7.8 0.1 10.5 0.1 12.9 0.1 8.6 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423 006

0.1 6.6 0.1 10.2 0.1 18.6 0.1 17.7       0.0 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ         0.2 423 007

0.2 20.9 0.1 17.9 0.2 29.9 0.2 24.8 0.2 17.0 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ 423 008

0.0 2.2 0.0 2.2 0.5 67.8 0.0 3.8 0.0 0.0 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް 423 999
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

2012އަށް ލަފާކުރި 2011އަށް ލަފާކުރި 2010އަށް ލަފާކުރި 2009 އަށް  2008 ގައި

0.1 9.9 0.1 11.4 0.1 17.3 0.2 21.3 0.2 25.3 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި 424 001

0.1 15.9 0.2 25.3 0.2 27.0 0.1 17.3 0.5 54.1 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު 424 002

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު         -   -         0.1   0.0        -    -         -   -         -   - 424 003

13.1 1,568.9 11.4 1,425.4 13.7 1,752.2 16.8 2,036.1 24.1 2,586.3 ޖުމްލަ

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440 00

ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ       22.0   0.2     257.0 2.12        -    -         -   -         -   - 441 001

0.2 18.9 0.2 18.9 0.4 45.6 0.5 59.1 0.3 36.1 ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 441 002

0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 5.8 0.0 2.0         0.0 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު         0.2 442 001

0.2 20.9 0.2 20.9 0.4 51.4 2.6 318.1 0.5 58.3 ޖުމްލަ

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720 000

8.0 957.0 7.6 957.0 2.2 283.0 1.4 172.9 0.0 0.4 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް 721 002

5.6 668.6 11.1 1393.0 10.4 1332.0 8.2 993.3 3.6 389.9 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 725 003

13.5 1,625.6 18.7 2,350.0 12.6 1,615.0 9.6 1,166.2 3.6 390.3 ޖުމްލަ

ލޯން ދޫކުރުން 730 000

-   -         -   -         -    -        -   -        0.1   7.9 ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 731 003

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 7.9 ޖުމްލަ
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ސާބު ދައްކާ ކުރެހުން
ނޑު ބައިބައިގެ ޖުމްލަ ހި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ މައިގަ

( 2008 ން 2012 އަށް )
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ސަބް
ޝްތިރާކާއި އަދި 

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އި

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 
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10,000 
ސިޑީޒް

ސަބް
ޝްތިރާކާއި އަދި 

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އި

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 

ާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު
ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވ

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 

އޮފީހަށް ގަނެފައިބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު
އެއްގަމާއި، ކަ

ަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ  
ޝަނާއި، ދުވ

ޕެން
ިސާ 
ފައ

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 

މިލިޔަން ރުފިޔާ 

އަހަރު
2008
ހިނގި 

2011
ލަފާކުރި

2012
ލަފާކުރި

2009
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2010
ލަފާކުރި

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 
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ސާބު ދައްކާ ކުރެހުން
ނޑު ބައިބައިގެ ޖުމްލަ ހި

ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ މައިގަ

( 2008 ން 2012 އަށް )

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012
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2012 އަށް 2011 އަްށ 2010 އަްށ 2009 ގައި 2008 ގައި

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

ދައުލަތުގެ ޚަރަދު
8,744,899,379 8,659,084,209 9,115,173,603 7,942,324,059 7,463,164,849 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ    1,917,650,831    1,787,420,794    2,695,698,650      2,143,069,468    2,208,755,134

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ އެހެން ޚަރަދު    1,648,498,539    2,347,212,512    1,956,028,746      2,027,999,267    2,086,886,205

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީގެ ގޮތުގައިދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ       329,445,265       250,419,188       589,329,512         573,811,735       463,757,608

ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ         69,738,974         99,500,000       261,797,887         337,595,684       352,738,818

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ފައިސާ         83,963,790       161,170,000       196,346,634         215,844,000       237,290,739

މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ         35,179,010         45,396,000               10,000                  10,500               11,025

އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު    1,996,766,045    1,985,465,747    1,895,946,203      2,208,564,754    2,323,151,301

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު       279,996,672       339,893,687       592,808,001         554,483,659       434,045,709

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ       409,497,776       225,012,835       267,865,000         113,800,000       128,815,987

~

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ިދެވހި ަދުއލުަތގެ ަބޖެްޓ -  2008 - 2012

ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ ގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ         21,519,608         22,919,708         22,058,710           17,967,089         17,847,113

ޤުދުރަތީގޮތުންނާއި، އެހެނިހެންގޮތް ގޮތުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 

ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ       193,647,123       217,939,815       180,975,939           97,604,654       171,341,183

ކޯސްހިންގުމާއި މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުން       262,846,794       336,819,782       326,730,526         207,635,299       200,685,119

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީތަކާއި، އެފަދަ ތަންތަން 

ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ         69,577,596         31,457,925         38,370,159           58,840,232         38,722,966

އިނާމާއި، ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެގޮތުގައި ދޭފައިސާ         83,189,352         54,021,160         50,342,729           55,684,769         45,278,227

ޢިޖްތިމާއި ތަންތަނާއި ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒުތައް ބެލެހެއްޓުން         61,647,474         37,674,906         40,864,907           46,173,099         35,572,245

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    3,277,638,906    4,176,140,336    3,659,707,938      3,889,076,102    3,272,587,588
އޮފީސް ހިންގުމާބެހޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       532,262,698       888,826,089       576,980,908         299,200,118       364,334,605

490,000,000       290,000,000         553,758,360       361,418,795       819,600,353       ( ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ޑޮމެސްޓިކް

771,740,275       928,964,736         862,588,442       1,441,595,715    1,469,256,240    ( ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (ފޮރީން

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން       390,309,308    1,166,168,787    1,614,994,931      2,349,971,945    1,625,623,265

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު         58,310,307       318,130,950         51,385,297           20,939,303         20,889,443

ލޯނު ދޫކުރުން          7,900,000                     -                     -                       -                     -

12,017,486,967 12,548,160,311 12,774,881,541 12,118,464,395 10,740,803,755 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 ގައި 2008 ގައި

ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް ލިބޭނެކަމަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިާޔ

11,163,386,775 10,318,002,172 8,609,232,991 6,216,557,965 7,659,673,874 ޢާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

6,272,720,829 5,444,129,153 3,482,835,403 2,653,898,303 3,366,752,720 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި

648,477,137 623,928,762 539,701,865 872,917,366 1,043,011,539 ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާއިން

3,377,490,185 3,284,514,241 3,031,048,081 2,018,391,128 2,644,668,818 އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން

40,000,000 44,000,000 47,000,000 60,000,000 81,193,549 އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްތަކަށް

8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,992,000 7,072,407 ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް

50,000,000 50,000,000 45,000,000 50,000,000 55,550,636 ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން

166,698,624 163,430,016 155,647,642 552,359,168 461,424,205 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ

600,000,000 700,000,000 1,300,000,000 ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ                     -                     -

737,051,469 1,100,869,542 1,440,967,885 1,774,483,808 1,137,607,190 ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

-                     217,600,000.00    384,000,000 637,500,000 382,499,235 ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތި

ލިބުނު

737,051,469 883,269,542 1,056,967,885 1,136,983,808 755,107,955 އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ

11,900,438,244 11,418,871,714 10,050,200,876 7,991,041,773 8,797,281,064 ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ

10,563,386,775 9,618,002,172 7,309,232,991 6,216,557,965 7,659,673,874 ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް

1,337,051,469 1,800,869,542 2,740,967,885 1,774,483,808 1,137,607,190 ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް

11,900,438,244 11,418,871,714 10,050,200,876 7,991,041,773 8,797,281,064 ދައުލަތަށް ލިބޭތަކެތީގެ ޖުމްލަ
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ޢާންމު ބަޖެޓަށް ލަފާކުރި އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު 
2012 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް             308,447,562          123,951,632          101,370,908          108,107,733          108,350,295 1

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް             123,733,429           73,261,474           59,252,358           60,716,598           61,106,745 01.01

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ                           -           43,743,235           33,512,843           37,681,531           37,228,748 01.02

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ރަސްމީގެ                           -             6,946,923             4,805,707             5,909,604             6,214,802 01.03

ރިޔާސީގަނޑުވަރު ތީމުގެ             183,048,535                        -                        -                        -                        - 01.04

މުލީއާގެ                 1,109,102                        -                        -                        -                        - 01.05

ހިލާލީގެ                    556,496                        -                        -                        -                        - 01.06

01.07 ކުރީގެ ރައީސުންނަށް ޚަރަދު ކުރާ ބަޖެޓް                           -                        -             3,800,000             3,800,000             3,800,000

493,226,969          486,547,113          644,790,283          601,855,124          379,644,572             2

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ               61,700,844          122,165,241          124,452,186          109,700,339          120,603,893 02.01

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                 2,418,496           38,754,389           10,992,276             9,995,174           10,110,085 02.02

200,460,163          205,576,053          304,356,052          205,765,816          151,289,750             
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އާއި 

އެޑިޕާޓްމަންޓްގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން
02.03

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން               22,313,937                        -          149,475,441           30,741,629           26,786,744 02.02.01

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖަސްޓިސް                 1,147,687                        -                        -                        -                        - 02.02.02

ސުޕްރީމް ކޯޓު                 4,135,139           17,669,823           11,795,994           13,314,109           13,534,721 02.02.03

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު                 6,191,315           19,153,704           11,471,648           13,158,944           13,351,612 02.02.04

އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް               92,262,793          104,507,213           83,698,942           95,095,384           92,447,961 02.02.05

މަދަނީ ކޯޓު                 9,456,875           22,138,847           16,869,660           18,777,099           19,127,818 02.02.06

ޖިނާއީ ކޯޓު                 8,291,823           18,559,674           16,420,844           17,694,018           18,092,933 02.02.07

ޢާއިލާ އާއިބެހޭ ކޯޓު                 6,125,260           15,182,187             9,495,068           10,953,058           11,177,286 02.02.08

ކުޑަކުދިންނާއިބެހޭ ކޯޓު                 1,364,921             8,554,368             5,128,455             5,841,812             5,941,088 02.02.09

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން               88,982,910          117,418,141           62,303,366           39,946,655           39,221,166 02.04

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން               19,347,463           20,189,208           24,255,135           15,045,541           15,297,879 02.05

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން               13,257,673           13,891,265           15,463,678           12,823,067           13,041,453 02.06

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން                 8,742,913           16,367,577           18,350,365           15,526,282           15,727,151 02.07

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

މުސްތަޤިލް މުވައްސަސާތައް
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2012 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް               28,499,651           31,440,762           22,302,650           26,307,350           27,286,018 02.08

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                 4,037,057           25,900,000           24,136,761           21,057,218           21,467,346 02.09

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން                 1,367,815             2,835,801             6,163,614             4,838,059             4,826,189 02.10

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް                           -             7,126,924             5,907,290             6,139,927             6,233,065 02.11

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                           -                        -           26,106,910           19,591,448           18,952,561 02.12

4,041,011,670       4,557,250,273       4,642,761,807       2,857,863,042       1,629,818,116          3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ               32,125,298           54,960,744           35,004,035           44,864,476           43,331,591 03.01

3,395,522,297       3,955,050,920       4,092,448,090       2,331,873,784       1,228,712,766          
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ /

ޚާއްޞަ ބަޖެޓް

03.02

ޕެންޝަން އެންޑް ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް ސެކްޝަން             195,995,170          320,544,000          349,477,000          382,108,100          420,318,910 03.03

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ               20,550,676           18,897,487           10,976,477           12,598,614           10,779,165 03.04

ސްޓެޓިސްޓިކްސް އާއި ބެހޭ ބައިގެ ޚަރަދު                 5,674,181             9,512,940           14,087,515           11,073,159           12,592,972 03.05

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް             117,201,603           99,667,824          119,002,818          128,195,850          133,322,439 03.06

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންލަންޑް ރެވެނިއު               14,166,069           22,406,263           21,765,872           23,359,154           25,144,296 03.07

މޯލްޑިވިއަން ގަވަރމަންޓް ޓްރޭޑް ސެންޓަރ                 5,913,519                        -                        -                        -                        - 03.08

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް                 9,478,834                        -                        -                        -                        - 03.09

636,590,682          619,352,468          569,803,696          613,001,718          575,252,786             4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ                 8,848,730           13,523,030             8,593,082             8,164,337             8,429,146 04.01

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް             566,404,056          599,478,688          561,210,614          611,188,131          628,161,536 04.02

1,686,820,094       1,624,944,118       1,481,491,252       1,368,911,080       1,421,986,872          5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް               14,181,836           50,095,563           41,844,988           50,596,675           31,982,984 05.01

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ               39,691,440           51,709,743           46,957,473           47,083,728           58,880,421 05.02

މާލޭ މަގުހެދުމާއިބެހޭ ބައި                 3,640,317             5,370,388             5,293,193             5,616,599             5,814,270 05.03

ކުނި ނައްތާލުމާއިބެހޭ ބައި               38,076,065           33,851,979           29,522,340           24,924,727           25,348,863 05.04

ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް                 2,656,084             3,362,293             2,609,905             2,851,508             2,936,853 05.05

މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް                 2,986,850             2,013,576             2,911,607             3,140,181             3,234,997 05.06

ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް                 2,696,831             3,228,939             2,735,004             2,944,095             3,021,804 05.07

މައްޗަންގޮޅި އަވަށު އޮފީސް                 2,816,832             3,334,758             2,655,176             2,893,740             2,987,528 05.08

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ 

ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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2012 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް                 1,805,681             3,148,032             2,039,976             2,249,392             2,323,700 05.09

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން               11,687,657           10,658,410           10,618,414           11,255,434           10,757,441 05.10

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް             595,970,454          655,429,490          627,720,856          659,745,433          748,217,676 05.11

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަން އެންޑް އެމިގްރޭޝަން               35,217,166           45,961,360           90,121,636          105,440,534          108,019,188 05.12

ކޮމިއުނިޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކައުންސިލް                 6,835,952             7,474,166                        -                        -                        - 05.13

ޕަބްލިކް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް ބިޔުރޯ                 2,189,205             3,037,610                        -             3,441,727             3,564,315 05.14

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް / އަތޮޅުތަކާއިބެހޭ ބައި               65,574,619                        -                        -                        -                        - 05.15

05.16 ރާއްޖެތެރެ ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު               23,815,143                        -                        -                        -                        -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް             198,042,501          139,395,908          240,404,437          192,962,263          160,119,443 05.17

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -           14,587,735                        -           14,000,394           14,279,913 05.18

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               20,450,195           15,613,272           21,880,981           24,955,990           26,069,828 05.19

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               24,421,298           16,139,433           28,440,056           33,930,004           34,455,158 05.20

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               23,330,664           13,559,584           24,618,827           30,145,960           30,604,465 05.21

އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -           14,814,467                        -           12,977,393           13,029,003 05.22

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               19,210,531           18,007,340           24,584,511           25,876,801           26,026,238 05.23

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               20,857,557           15,595,512           22,936,239           27,579,931           27,789,825 05.24

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               17,515,340           18,973,532           21,523,795           23,587,901           24,238,670 05.25

ފާދިއްޕޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް               10,201,723             9,963,504           11,723,994           14,805,365           15,373,843 05.26

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -           13,610,110                        -           13,009,211           13,221,465 05.27

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް               14,140,301             9,251,852           15,728,299           16,229,011           16,439,339 05.28

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               13,552,838             9,610,481           13,200,974           14,141,352           14,871,425 05.29

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               16,477,651             9,436,511           17,712,024           17,802,208           18,208,320 05.30

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް                 7,943,421             7,131,964           10,119,792           11,096,533           11,066,023 05.31

މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -           13,522,510                        -           12,390,616           12,881,053 05.32

މުލަކަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް               11,991,748             7,518,876           14,135,631           14,808,850           15,069,079 05.33

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               13,566,133             9,468,354           10,979,573           12,166,908           12,622,038 05.34

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               15,407,217           11,472,408           15,125,777           16,598,673           17,077,926 05.35

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -           14,299,267                        -           13,903,678           14,022,277 05.36

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅުއޮފީސް               21,840,000           12,467,695           23,290,551           24,452,112           25,316,384 05.37

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅުއޮފީސް               24,105,364           19,312,745           24,692,847           26,581,324           27,468,210 05.38
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 ރުފިޔާ
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ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -           14,788,467                        -           14,615,563           14,862,084 05.39

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               16,325,163           10,271,407           17,876,651           18,441,571           18,975,785 05.40

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅުއޮފީސް               25,259,127           17,836,543             8,934,416             9,044,128             9,098,591 05.41

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް                           -           15,025,588                        -           14,924,522           15,357,952 05.42

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް               12,190,650             8,097,420           12,322,551           12,948,714           12,422,583 05.43

އައްޑުއަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް               19,807,902             9,160,720           22,274,651           23,191,476           22,768,898 05.44

ސ.ގަމާބެހޭ ސެކްޝަން               15,137,821             1,301,568           13,954,107           15,591,893           15,994,236 05.45

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީ ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (އުތުރު)                 1,563,462                        -                        -                        -                        - 05.46

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީ ބަލަހައްޓާ އޮފީސް (ދެކުނު)                 1,694,991                        -                        -                        -                        - 05.47

05.48 ޅ.މާފިލާފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމާބެހޭ                 2,071,306                        -                        -                        -                        -

ރީޖަނަލް ފަޔަރ ސަރވިސް                 5,039,836                        -                        -                        -                        - 05.49

1,651,308,975       1,633,131,942       1,548,028,173       1,968,774,870       1,507,336,288          6

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން               74,009,928           98,414,031           85,302,386           79,491,304           77,911,614 06.01

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު               16,421,251           22,303,546           12,276,127           12,364,865           12,243,796 06.02

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް               18,021,390           35,030,954           21,876,297           16,811,816           18,489,758 06.03

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިން އެޑިޔުކޭޝަން               12,100,926           19,635,110           16,027,176           13,659,925           16,213,474 06.04

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު               31,842,980           67,704,617           33,722,514             4,885,180                        - 06.05

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ ޚަރަދު                 3,682,272             7,078,955             1,750,000                        -                        - 06.06

ޕްރޮޖެކްޓް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޯޑިނޭޝަން ސެކްޝަން                 2,734,910             2,854,471             2,581,854             2,615,693             2,589,319 06.07

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް               20,342,839           29,779,805           14,232,425           15,757,117           15,796,983 06.08

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް               18,408,406           19,915,432           18,657,575           19,990,374           20,153,010 06.09

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް               26,455,159           27,314,868           24,588,981           26,985,903           27,295,619 06.10

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް               18,759,971           38,200,549           20,545,592           22,134,334           22,518,142 06.11

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން               23,653,667           21,252,725           26,939,468           29,364,664           29,497,700 06.12

އަލްމަދްރަސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ                 7,823,493           12,325,224           11,755,395           12,411,585           12,622,806 06.13

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް               18,978,115           27,721,968           19,376,835           20,603,841           20,969,317 06.14

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް               14,488,778           23,450,140           14,921,473           15,936,928           16,212,465 06.15

ކަލާފާނު ސްކޫލް               14,408,884           25,048,100           13,588,705           14,384,757           14,573,116 06.16

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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ޣިޔާޘުއްދީން ސްކޫލް               14,702,341           24,075,716           15,401,427           16,319,704           16,552,931 06.17

މުޙްޔިއްދީން ސްކޫލް               11,387,321           18,777,958           12,680,670           13,406,111           13,614,772 06.18

ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް               16,656,558           21,364,654           14,749,807           16,202,879           16,417,212 06.19

ޣާޒީ ސްކޫލް                12,718,261           19,454,908           13,678,796           14,490,778           14,758,182 06.20

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު                 6,217,863             6,626,056             8,803,188           19,047,400             9,018,561 06.21

ހއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 9,172,854             8,120,806           10,648,578           11,436,199           11,657,322 06.22

ހދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 8,963,870             6,332,927             8,791,984             9,421,141             9,579,060 06.23

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 7,144,093             5,758,900             7,876,286             8,390,470             8,566,750 06.24

ނ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 6,677,952           10,388,358             7,188,841             7,639,721             7,794,999 06.25

ރ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 7,218,630           12,883,931             8,953,680             9,595,715             9,799,064 06.26

ބ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               11,599,893           17,282,771           11,953,115           12,623,343           12,804,630 06.27

ޅ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               10,598,905           16,367,505           13,027,119           13,920,407           14,154,652 06.28

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 6,710,692           10,608,351             6,060,060             6,465,846             6,569,680 06.29

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 5,565,786           10,138,958             7,016,596             7,450,242             7,605,839 06.30

ދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 7,297,370           11,478,516             7,798,879             8,311,939             8,486,398 06.31

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 6,213,848           11,208,985           11,850,412           12,605,856           12,907,714 06.32

ލ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 6,252,548           12,903,885             8,810,023             9,370,618             9,573,085 06.33

ގއ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               10,037,847           14,612,267           10,952,643           11,643,263           11,852,949 06.34

ގދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               11,760,474             9,652,853           13,188,890           14,111,946           14,344,090 06.35

ޏ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު               13,271,805           20,742,656           13,068,014           14,142,083           14,383,750 06.36

ސ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު                 7,091,624           12,079,550             9,017,923             9,746,438             9,947,939 06.37

ހއ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 7,428,395             7,892,019             8,987,855             9,587,843             9,778,393 06.38

ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް                 8,752,554           13,299,801             9,969,956           10,601,270           10,805,190 06.39

މަދްރަސަތުއް ޝެއިޚް އިބްރާހީމް                 5,208,639             8,730,020             6,660,738             7,114,459             7,247,972 06.40

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް                 4,375,836             7,353,975             5,105,856             5,408,023             5,513,272 06.41

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް                 5,535,762           10,516,216             8,524,765             9,027,902             9,225,886 06.42

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް               12,342,653           10,595,381           12,499,007           13,757,069           13,938,952 06.43

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 5,141,065             5,231,340             5,702,940             6,029,717             6,133,234 06.44
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2012 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

ށ. ފުނަދޫ ސްކޫލް                 6,298,498             5,658,907             7,017,259             7,427,874             7,568,286 06.45

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް                 6,564,461             6,860,729           11,092,144           11,702,048           11,973,625 06.46

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް                 6,519,208           10,537,974             7,882,064             8,379,451             8,549,556 06.47

މޭނާ ސްކޫލް                 7,214,173           12,868,903             9,626,727           10,242,712           10,458,587 06.48

ރ. އުނގޫފާރު ސްކޫލް                 8,840,270           10,846,209             5,790,014             6,107,383             6,200,500 06.49

ރ. އަލިފުށި ސްކޫލް                  8,104,088           12,155,091             7,805,305             8,373,482             8,527,283 06.50

ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް                 5,717,968           13,242,442             7,269,373             7,728,420             7,885,069 06.51

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް                 6,530,958             9,877,430             6,997,121             7,494,550             7,635,140 06.52

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލް                 7,001,787           10,539,327             7,288,426             7,729,763             7,882,247 06.53

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 5,493,825           10,666,779             7,810,593             8,285,152             8,458,243 06.54

ޅ. ނައިފަރު މަދްރަސަތުލް އިފްތިތާޙް               10,263,603           10,885,210           13,817,783           14,915,568           15,194,162 06.55

ކ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 6,338,670           11,202,716             6,918,280             7,352,945             7,496,758 06.56

އދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ                 5,680,397             7,396,091             7,246,908             7,661,462             7,807,513 06.57

މަދްރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީ                 6,107,591             4,663,464             7,778,467             8,320,372             8,489,337 06.58

ލ. މާވަށު ސްކޫލް                 6,382,724           10,902,474             8,248,185             8,771,273             8,963,810 06.59

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް                 5,493,349             8,902,579             6,372,215             6,785,440             6,916,265 06.60

ޙާފިޒް އަޙްމަދު ސްކޫލް                 6,318,502           10,534,629             6,846,224             7,299,254             7,449,273 06.61

މަދްރަސަތުއް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން                 6,146,418           11,203,188             6,733,968             7,195,147             7,329,683 06.62

ސ. ހިތަދޫ ސްކޫލް                 6,994,741           11,209,672             8,201,933             8,707,569             8,880,869 06.63

މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލް               17,299,466           11,285,452           17,882,372           19,914,792           20,221,465 06.64

ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް                 8,598,951           13,345,426             9,349,417             9,881,739           10,056,013 06.65

އަލްމަދްރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާ                 8,078,197             6,332,085             8,871,304             9,387,499             9,560,487 06.66

އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -          132,451,243           98,705,694          104,828,973          112,190,156 06.67

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -          131,387,305           91,714,093          100,137,513          104,757,084 06.68

މެދު ރާއްޖެ ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -          133,365,668           57,670,907           66,759,996           67,732,811 06.69

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -          135,625,123           82,897,279           93,938,060           95,363,494 06.70

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -          124,610,038           33,491,933           41,006,822           41,517,319 06.71

މަތި ދެކުނު  ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                           -                        -           66,184,147           81,421,483           82,449,195 06.72
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2012 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް                            -                        -          100,296,787          107,572,908          113,391,581 06.73

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން                           -             5,001,173             5,639,579             5,759,199             5,675,940 06.74

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން / އިދާރީ މަރުކަޒު               28,807,994           38,944,442           23,570,756           16,292,320           16,025,205 06.75

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން               16,951,484           25,904,515           14,399,819           15,201,446           19,713,850 06.76

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް               11,877,958           15,426,467             9,961,164           12,781,154           12,570,481 06.77

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނެޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ                 6,463,547             9,448,725             7,557,392             7,460,026             7,421,864 06.78

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޯލޮޖީ               11,526,819           19,049,657           10,260,429           13,923,631           13,665,218 06.79

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް                 6,562,590             7,824,532             5,570,266             6,438,040             6,337,574 06.80

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް                 2,888,142             4,450,026             3,132,794             3,640,778             3,529,183 06.81

ސެންޓަރ ފޮރ އޯޕަން ލާރނިންގ                 1,494,328             2,048,983             1,557,229             1,525,832             1,522,153 06.82

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯ                 3,653,077             4,419,950             3,630,749             4,001,767             3,953,794 06.83

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު                 8,563,831             6,931,944             4,388,159             4,732,431             4,689,127 06.84

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް                           -             3,667,120             3,394,331             2,430,929             2,397,467 06.85

ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް               12,690,153           20,247,567           11,492,657           11,814,911           11,693,959 06.86

މޯލްޑިވްސް އެކްރެޑިޓޭޝަން ބޯޑު                 1,722,753             3,336,457             2,503,208             2,598,099             2,545,062 06.86

ސްކޫލްކުދިން ކިޔެވުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެއްޗާއި  އިމްތިޙާނު ފީގެ އެހީ             112,700,279          100,000,000           90,000,000           97,910,000           92,527,229 06.87

އުތުރު  ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް               93,882,247                        -                        -                        -                        - 06.88

މެދު އުތުރު  ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް               89,406,684                        -                        -                        -                        - 06.89

މެދު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް             106,915,286                        -                        -                        -                        - 06.90

މެދު ދެކުނު  ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް             101,750,967                        -                        -                        -                        - 06.91

ދެކުނު  ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް               91,460,315                        -                        -                        -                        - 06.92

ހައްދުންމަތީ ދަނާލް                    711,818                        -                        -                        -                        - 06.93

ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލް               12,718,511                        -                        -                        -                        - 06.94

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ               53,273,897                        -                        -                        -                        - 06.95

ނޭޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ                    533,354             1,007,400             1,830,970                902,595                879,029 06.96

ހިރިޔާ ސްކޫލް                           -                        -             8,616,121             9,095,029             9,108,291 06.97

6,028,141             6,027,437             5,604,777             -                        -                           
މޯލްޑިވްސް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް 

ޓްރެއިނިންގ
06.98

ތަޢުލީމާބެހޭ ޤައުމީ މަޖިލިސް                    614,001                        -                        -                        -                        - 06.99
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2012 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

14,167,993           14,059,702           12,584,236           20,123,865           15,800,590               7

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް               13,828,337           17,647,246           10,164,725           11,510,781           11,600,002 07.01

ނޭޝަނަލް ލޯ ރިފޯމް ކޮމިޝަން                 1,972,253             2,476,619             2,419,511             2,548,921             2,567,991 07.02

132,104,754          127,841,381          116,954,828          127,772,503          133,746,351             8

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް               35,736,862           50,148,439           32,640,693           37,561,191           37,794,080 08.01

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                           -             3,164,983             3,997,640             4,661,885             4,850,373 08.02

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 8,469,881             6,623,203             6,759,474             7,380,912             7,988,296 08.03

އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން                 8,834,774             8,743,654             7,666,808             8,393,839             8,757,405 08.04

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން               11,813,298             8,818,604             8,536,881             9,321,119             9,515,618 08.05

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 8,842,472             7,944,862             8,695,929             9,091,892           10,737,139 08.06

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް                 2,813,718             2,715,585             2,782,227             2,979,012             3,012,887 08.07

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 7,070,293             5,550,158             5,176,480             5,622,871             5,679,173 08.08

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                 6,831,518             6,890,605             6,538,990             7,912,430             8,023,968 08.09

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                  5,130,778             4,397,853             4,980,775             5,038,058             5,272,583 08.10

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                 7,308,095             4,240,613             4,421,008             4,731,657             4,832,811 08.11

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން                 7,989,348             6,742,883             8,416,805             8,726,667             8,720,293 08.12

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 3,400,523             3,324,194             5,225,171             5,285,628             5,518,505 08.13

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން                 3,544,550             3,320,029             5,695,021             5,516,377             5,722,331 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަ 08.14

އެމެރިކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ                 8,317,095                        -                        -                        -                        - 08.15

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޮމިޝަން                 7,643,146             5,146,838             5,420,926             5,617,843             5,679,292 08.16

1,334,443,989       1,360,051,343       1,188,482,196       1,335,108,986       1,378,291,694          9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ              147,124,180          151,343,735           73,820,429           54,520,697           55,600,101 09.01

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮމިއުނިޓީ ހެލްތް އެންޑް ޑިޒީސް ކޮންޓްރޯލް               34,641,001           21,538,099           16,087,517           17,090,866           17,471,604 09.02

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސް             391,770,561                        -                        -                        -                        - 09.03

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އާއި އެއޮފީހުގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް             302,314,225          317,662,050          248,842,204          272,132,294          282,888,511 09.04

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި               22,689,583           26,762,524           34,684,762           40,587,751           41,968,843 09.05

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ރ.އުނގޫފާރު               18,218,237           17,379,011           25,676,098           24,940,920           28,566,775 09.06

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ސ.ހިތަދޫ               22,831,878           31,853,194           34,801,319           39,761,096           41,717,765 09.07

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / މ.މުލި               11,029,239           11,519,549           13,250,432           14,319,542           14,852,735 09.08

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ގދ.ތިނަދޫ               20,650,019           22,045,642           47,630,265           52,518,343           56,220,224 09.09

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ލ.ގަން               17,976,645           18,590,611           42,728,399           45,026,089           50,720,179 09.10

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               11,488,223             9,920,018           47,377,268           52,303,270           54,429,240 09.11

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               10,080,757           14,574,548           13,861,482           16,272,437           17,323,019 09.12

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                 9,120,219           11,720,724           12,627,692           13,293,933           14,314,595 09.13

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               11,375,414           12,703,678           14,172,011           14,946,398           16,025,812 09.14

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               12,231,799           12,830,427           16,440,683           17,852,014           22,989,647 09.15

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               11,249,328           10,673,404           18,691,411           21,128,850           23,813,142 09.16

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                 9,120,559           12,680,470           14,704,779           17,522,418           18,616,087 09.17

ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                 4,601,568             7,272,564           10,410,020           14,004,715           11,121,825 09.18

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                 9,067,659           10,747,905           22,765,969           24,343,008           25,167,409 09.19

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް                 9,601,564           11,241,084           22,792,818           24,281,433           25,107,170 09.20

ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               10,223,114           12,656,865           12,447,976           13,598,752           14,638,912 09.21

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               10,256,501             9,676,932           27,149,979           29,188,394           30,651,420 09.22

ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް               12,220,575           12,663,188           15,577,105           16,691,097           16,801,521 09.23

މާލޭ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު                 2,443,770             3,793,038             2,999,591             3,178,593             3,246,513 09.24

ވިލިނގިލި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު                 5,365,052             5,773,192             9,163,240             9,370,951             9,664,274 09.25

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް               24,982,560           13,569,923           19,529,624           20,170,699           21,412,613 09.26

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރ               14,075,251           14,059,948             9,108,697             9,157,430             9,508,213 09.27

50,356,227           44,424,800           48,190,800           61,207,267           47,629,430               
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޑްރަގް ޕްރިވެންޝަން އެންޑް ރިހިބިލިޓޭޝަން 

ސަރވިސަސް
09.28

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ               18,443,849           17,428,472           14,490,568           15,473,601           16,027,101 09.29

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ                           -          286,218,461          187,605,659          264,906,024          261,932,377 09.30
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 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު               19,447,916           14,472,917           15,434,613           16,570,643           17,716,081 09.31

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ                 5,211,894             7,259,974             6,780,212             6,784,836             7,045,023 09.32

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް                           -           70,406,321           32,293,325           60,511,866           35,471,534 09.33

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީއާބެހޭ ބައި               47,121,538           42,162,315           39,137,993           54,489,365             1,708,304 09.34

ވެކްޓަރ ބޯން ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް ޔުނިޓް                 6,442,504             6,156,075             3,921,457             4,261,019             4,352,269 09.35

ނޭޝަނަލް ބްލަޑް ޓްރާންސްފިއުޝަން ސަރވިސަސް                           -             3,377,710                961,213             1,345,999             1,398,418 09.36

ކުޑަކުދިންގެ ޢިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު                    745,663                        -                        -                        -                        - 09.37

ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރ               14,222,351                        -                        -                        -                        - 09.38

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               50,497,182                        -                        -                        -                        - 09.39

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން                 1,779,886           21,167,151           12,324,586           13,081,200           13,598,506 09.40

18,005,674           17,857,357           15,022,900           18,232,818           21,225,887               10

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަން               12,869,434           18,232,818           15,022,900           17,857,357           18,005,674 10.01

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ސަރވިސަސް ބިޔުރޯ                 8,356,453                        -                        -                        -                        - 10.02

98,853,493           99,206,964           107,073,260          136,044,120          240,688,751             11

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ               10,534,933           12,374,054           11,354,681           14,730,752           16,732,935 11.01

މޯލްޑިވްސް ގަވަރަންމަންޓް ޓޫރިސްޓް އޮފީސް                 1,330,106             1,437,786             1,458,471             1,492,064             1,545,621 11.02

މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ބޯޑް               64,299,616           67,262,540           31,448,743           18,070,181           19,240,965 11.03

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިންފޮމޭޝަން               16,216,220           10,930,974             5,322,744             7,183,133             7,282,847 11.04

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު               44,853,214                        -                        -                        -                        - 11.05

ޓެލެވިޜަން މޯލްޑިވްސް               63,588,162                        -                        -                        -                        - 11.06

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ                 8,468,661             6,095,695             7,377,128             7,771,587             7,569,049 11.07

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް               13,509,928           16,977,045           12,279,744           13,886,093           14,351,587 11.08

ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލަރީ                 1,745,114             2,262,868             2,115,672             2,465,157             2,483,581 11.09

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން                 2,490,618             4,162,959             4,100,957             3,729,061             3,707,015 11.10

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު               13,652,179           14,540,199           31,615,120           29,878,936           25,939,893 11.11

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ 

ތަންތަން
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ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

142,412,470          151,609,237          119,910,984          200,282,344          134,210,753             12

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް               86,094,731           63,294,154           37,020,183           80,354,956           58,376,586 12.01

ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތްތަކާއި ބެހޭބައި               14,408,061           13,088,024           11,002,464           12,475,851           23,070,291 12.02

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު                 7,172,750             8,422,916             5,477,367             6,103,819             6,349,974 12.03

މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ                    953,013                        -                        -                        -                        - 12.04

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ނާދީ                 4,579,301                        -                        -                        -                        - 12.05

-                        -                        -                        -                        19,799,626               
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެންޑް 

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ
12.06

23,189,533           22,943,282           23,254,345           73,763,564           -                           
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް / 

ހިއުމަން ރިސޯސަސްއާއި ބެހޭ ބައި
12.07

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ސްކިލްސް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް                 1,203,271                        -                        -                        -                        - 12.08

ސްކޯލަރޝިޕް އާއިބެހޭ ބައި                           -           41,713,686           43,156,625           29,731,329           31,426,086 12.09

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް                        - 12.10

351,599,089          280,484,743          509,669,935          677,568,780          926,929,232             13

45,951,208           66,002,368           273,026,580          311,296,967          289,946,248             
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް
13.01

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ               21,334,752           15,520,244           15,522,742           13,661,369           12,800,513 13.02

-                        -                        -                        -                        157,366,325             
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް 

އެންވަރަންމަންޓް / ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއިބެހޭ ބައި
13.03

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން               29,403,354                        -                        -                        -                        - 13.04

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް             113,409,970           84,841,389           78,052,197           82,955,600           83,150,515 13.05

31,754,963           40,793,507           54,895,985           91,456,152           95,339,582               
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް / 

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި
13.06

މޯލްޑިވްސް މީޓީއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް               26,393,821           29,741,703           31,034,552           24,012,421           24,505,047 13.07

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ                           -           15,209,852           13,786,044           12,930,910           13,100,453 13.08

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން                 7,430,569           10,564,875             9,231,833             8,376,075             8,443,439 13.09

މޯލްޑިވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ                    703,782             1,969,171             1,747,656             1,224,505             1,241,808 13.10

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނެޖްމަންޓް ސެންޓަރ             173,033,936          115,013,458           31,639,100           29,799,780          129,922,935 13.11

އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސަރޗް ސެންޓަރ                 9,099,038                        -                        -                        -                        - 13.12

ގްލޯބަލް މެރިޓައިމް ޑިސްޓްރެސް ސޭފްޓީ ސިސްޓަމް                    914,197             1,954,969                733,246                728,208                728,208 13.13

13.14 މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ                 2,553,658                        -                        -                        -                        -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް އާއި 

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އާއި 

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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2012 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް 

ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

73,108,129           72,448,741           65,632,263           67,914,859           150,513,511             14

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ             141,056,244           67,914,859           65,632,263           72,448,741           73,108,129 14.01

މެރީން ރިސަރޗް ސެންޓަރ                 7,624,946                        -                        -                        -                        - 14.02

މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ                 1,832,321                        -                        -                        -                        - 14.03

33,908,187           33,869,416           29,235,240           37,574,900           19,301,042               15

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން                           -             4,495,831             3,177,823             4,830,114             4,207,650 15.01

ސިވިލް އޭވިއޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓް                 6,346,600             7,924,142             6,247,388             6,755,841             6,622,893 15.02

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ                 7,450,869           15,863,865           12,584,684           11,803,649           14,429,707 15.03

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް                 5,503,573             9,291,062             7,225,345           10,479,812             8,647,937 15.04

187,818,930          200,162,597          210,988,507          172,640,778          185,148,958             16

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް             180,031,007          164,096,721          202,760,634          191,316,598          178,860,075 16.01

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު                 5,117,951             8,544,057             8,227,873             8,845,999             8,958,855 16.02

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                           -                        -           85,703,427                        -                        - 17

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ          9,028,342,965     10,327,621,419     11,449,503,895     11,386,925,128     11,003,731,393

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓް ތަކުން               58,229,535           54,000,000           55,000,000           57,000,000           58,000,000 18

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް                 7,900,000                        -                        -                        -                        - 19

ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ               47,299,860           47,500,000           45,000,000           45,000,000           40,000,000 20

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ފައިސާއިން             382,499,235                        -                        -                        -                        - 21

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދު             461,424,205          552,359,168          155,647,642          163,430,016          166,698,624 22

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީގެ ޚަރަދު             755,107,955       1,136,983,808       1,056,967,885          883,269,542          737,051,469 23

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        10,740,803,755     12,118,464,395     12,762,119,422     12,535,624,686     12,005,481,486

: ސިޔާސީޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%                           -           12,762,119           12,535,625           12,005,481 އެއްކުރަން

މުޅިޖުމްލަ        10,740,803,755     12,118,464,395     12,774,881,541     12,548,160,311     12,017,486,967

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް އާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ  ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ އާއި އެމިނިސްޓްރީގެ 

ދަށުގައިވާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން އާއި 

އެމިނިސްޓްރީގެ ދަށުގައިވާ ތަންތަން
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިާޔ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި     3,366,752,720     2,653,898,303     3,482,835,403     5,444,129,153     6,272,720,829

އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ     2,448,792,966     1,789,974,360     1,993,854,934     2,248,321,742     2,509,161,170 1

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް        566,546,033        525,125,780        418,678,023                      -                      - 2

/ޖީއެސްޓީ އޮން ޓޫރިޒަމް                       -                      -        358,000,000     1,603,800,000     1,857,300,000 އެޑްވެލޮރަމް ޓެކްސް 3

ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް                      -                      -                      -        457,967,000        658,056,000 4

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް        240,788,237        245,714,018        170,700,365        258,742,448        303,763,804 5

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް                      -                      -        143,663,817        184,299,960        201,893,953 6

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް            5,384,826            3,290,361            2,632,289            2,105,831            1,684,665 7

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް                      -                      -        300,000,000        588,000,000        634,000,000 8

މޮޓޯރ ވެހިކަލް ފީ          41,023,715          44,230,706          46,688,246          49,022,658          51,473,791 9

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ            6,433,976            5,856,993            5,963,224            6,022,856            6,083,085 10

ވިޔަފާރިއާއި ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރީފީ          23,538,870          20,443,760          21,465,948          22,539,245          23,666,207 11

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ          34,244,097          19,262,325          21,188,557          23,307,413          25,638,154 12

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ތަންތަނުގެ ފައިދާ     1,043,011,539        872,917,366        539,701,865        623,928,762        648,477,137

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން            2,500,000          67,600,000          46,022,295          46,014,778          47,484,374 13

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ            2,000,000            3,000,000                      -            8,892,278          11,712,853 14

. ގެ ފައިދާ        266,179,630        146,746,121        123,000,000        120,000,000        120,000,000 .އޭ .އެމް އެމް 15

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލޓޑ          60,000,000          60,000,000          49,200,000          48,000,000          48,000,000 16

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ        171,506,451          34,973,339          28,700,000          26,320,000          26,880,000 17

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ            4,315,437               935,211               225,958                      -                      - 18

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް            5,493,320                      -                      -                      -                      - 19

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ        392,513,495        447,803,000        166,950,163        265,294,080        265,294,080 20

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް          27,447,720          24,702,948          23,384,266          25,665,658          28,517,398 21

3,690,960            3,489,360            3,314,850            7,390,970            -                      . .ސީ .ސީ .ޓީ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް 22

36,506,080          34,009,664          62,267,520          58,081,070          54,499,015          . .ސީ .އެސް .ޑަބްލިއު ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް 23

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ.            7,980,540            7,814,287            6,404,200          11,200,000          11,200,000 24

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް            1,000,000                      -                      -                      -                      - 25

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް.ޑީ.ސީ.                      -                      -            5,436,600            7,072,000          17,680,000 26

31,511,392          27,970,944          24,796,013          13,870,420          47,575,931          . .ސީ .ޑީ .ޓީ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް 27

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ނޑު ބައިތައް - 2008 - 2012 އެކިކަންކަމަށް ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަ
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި އިޞްލާޙުކުރި ލިބުނު

ރުފިާޔ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން     2,644,668,818     2,018,391,128     3,031,048,081     3,284,514,241     3,377,490,185

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި          20,249,688          27,010,234          27,280,337          27,553,140          27,828,671 28

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި     1,403,171,480        901,300,022     1,740,886,442     1,790,471,467     1,872,778,837 29

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި          81,347,917          59,537,988          44,929,751          44,929,751          44,929,751 30

ފަޅުރައްރައް، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ          12,501,196            4,724,551          18,847,040          19,830,118          19,830,123 31

ޒަކާތުން ލިބޭ                      -                      -          50,000,000          60,000,000          60,000,000 32

ރޯޔަލްޓީ        133,633,602          78,300,318          77,434,260          80,147,480          85,180,981 33

އެއަރޕޯޓް ލޭންޑިންގ ޗާޖަސް            5,372,872            5,046,409                      -                      -                      - 34

ވާރކްޕާމިޓް ފީ        198,332,267        152,936,006        218,940,300        366,507,250        372,626,200 35

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ          82,298,755          92,000,000        101,200,000        111,320,000        122,452,000 36

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ            5,797,575          28,407,451          18,180,047          19,634,451          21,205,207 37

އެކިއެކިބޭނުން ތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ފީ          30,551,058          25,676,152          25,932,913          26,192,242          26,454,165 38

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ        167,787,045        234,798,586        245,272,791        269,242,569        240,234,705 39

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ        126,804,460        119,411,176        186,441,158        172,163,994        164,954,739 40

ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކުންދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު        187,963,662        147,122,123        126,671,678        139,338,846        153,272,730 41

އިމްތިޙާނުތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ            9,054,370          16,513,288          17,338,952          18,205,900          19,116,195 42

ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން            6,295,151            6,250,808            6,563,348            6,891,515            7,236,091 43

.ސީ  ސެޓްފިކެޓަށް ލިބޭ          10,055,680          11,598,878          12,178,822          12,787,763          13,427,151 ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ 44

އެކިގޮތްގޮތުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ          84,206,150          66,038,582          65,666,253          68,949,566          72,397,041 45

ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި          42,330,467          10,643,654          28,655,342          30,088,110          31,592,515 46

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންލިބޭ          36,915,423          31,074,902          18,628,647          20,260,079          21,973,083 47

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ     7,054,433,077     5,545,206,797     7,053,585,349     9,352,572,156   10,298,688,151

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑުއެކައުންޓް ތަކަށް          81,193,549          60,000,000          47,000,000          44,000,000          40,000,000 48

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް            7,072,407            8,992,000            8,000,000            8,000,000            8,000,000 49

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ     7,142,699,033     5,614,198,797     7,108,585,349     9,404,572,156   10,346,688,151

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން          55,550,636          50,000,000          45,000,000          50,000,000          50,000,000 50

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން        382,499,235        637,500,000        384,000,000        217,600,000                      - 51

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ                      -                      -     1,300,000,000        700,000,000        600,000,000 52

ފައިސާގެގޮތުގައި އެކައުންޓަށްވަންނަ ޖުމްލަ     7,580,748,904     6,301,698,797     8,837,585,349   10,372,172,156   10,996,688,151

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭއެހީ        461,424,205        552,359,168        155,647,642        163,430,016        166,698,624 53

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯންއެހީ        755,107,955     1,136,983,808     1,056,967,885        883,269,542        737,051,469 54

މުޅިޖުމްލަ     8,797,281,064     7,991,041,773   10,050,200,876   11,418,871,714   11,900,438,244
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ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2010 - 2012 

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތައް ލިބޭ ފައިސާ

(ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް)

2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

2,509,161,170       2,248,321,742       1,993,854,934       1,789,974,360       2,448,792,966       
އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ 1

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ       1,928,576,542       1,505,579,548       1,703,772,226       1,949,707,190       2,216,234,514 1.1    

ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ދައްކާ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ          520,216,424          284,394,812          290,082,708          298,614,552          292,926,656 1.2    

-                        -                        418,678,023          525,125,780          566,546,033          
/ޖީއެސްޓީ އޮން ޓޫރިޒަމް ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް 2

1,857,300,000       1,603,800,000       358,000,000          -                        -                        
/ޖީއެސްޓީ އޮން ޓޫރިޒަމް  އެޑްވެލޮރަމް ޓެކްސް 3

ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް                        -                        -                        -          457,967,000          658,056,000 4

`

އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް                        -                        -          143,663,817          184,299,960          201,893,953 5

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް              5,384,826              3,290,361              2,632,289              2,105,831              1,684,665 6

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް          240,788,237          245,714,018          170,700,365          258,742,448          303,763,804 7

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް                        -                        -          300,000,000          588,000,000          634,000,000 8

އެހެނިހެން ނުސީދާ ޓެކްސް          105,240,658            89,793,784            95,305,975          100,892,172          106,861,237 9

އިމްޕޯޓް ވިޔަފާރި ފީ         8,504,670.00         6,470,483.00         7,048,077.00         8,100,732.00         8,658,393.00 9.1

ކުންފުނިތަކުގެ އަހަރީ ފީ         8,355,400.00         7,211,760.00         7,887,348.00         7,781,715.00         8,195,801.00 9.2

ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ         3,328,195.00         3,564,611.00         3,516,379.00         3,717,198.00         3,928,058.00 9.3

މޮޓޯރ ވެހިކަލް ފީ       41,023,715.00       44,230,706.00       46,688,246.00       49,022,658.00       51,473,791.00 9.4

މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެ ފީ         6,433,976.00         5,856,993.00         5,963,224.00         6,022,856.00         6,083,085.00 9.5

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ       34,244,097.00       19,262,325.00       21,188,557.00       23,307,413.00       25,638,154.00 9.6

ބިދޭސީން ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ         1,587,000.00         1,350,000.00         1,417,500.00         1,488,375.00         1,562,794.00 9.7

ޕާރޓްނަރޝިޕް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ                5,794.00              39,655.00              41,638.00              43,720.00              45,906.00 9.8

ޕާރޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ              44,061.00         1,694,451.00         1,525,006.00         1,372,505.00         1,235,255.00 9.9

ގެސްޓްހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ         1,653,750.00              35,000.00              30,000.00              35,000.00              40,000.00 9.10.

ޑައިވް ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ              60,000.00              77,800.00                        -                        -                        - 9.11
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި އާއި ޢާންމު ޚިދުމަތް ދޭތަންތަނުގެ ފައިދާ       1,043,011,539          872,917,366          539,701,865          623,928,762          648,477,137 10

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން              2,500,000            67,600,000            46,022,295            46,014,778            47,484,374 10.1

. ގެ ފައިދާ          222,485,179          146,746,121          123,000,000          120,000,000          120,000,000 .އޭ .އެމް އެމް 10.2

. އެކްސްޗޭންޖް ގެ ފައިދާ            43,694,451                        -                        -                        -                        - .އޭ .އެމް އެމް 10.3

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލޓޑ                        -                        -                        -                        -                        - 10.4

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން ޕވޓ ލޓޑ          392,513,495          447,803,000          166,950,163          265,294,080          265,294,080 10.4

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް            27,447,720            24,702,948            23,384,266            25,665,658            28,517,398 10.5

3,690,960              3,489,360              3,314,850              7,390,970              -                        . .ސީ .ސީ .ޓީ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް 10.6

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލޓޑ            60,000,000            60,000,000            49,200,000            48,000,000            48,000,000 10.7

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މިފްކޯ              2,000,000              3,000,000                        -              8,892,278            11,712,853 10.8

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް              5,493,320                        -                        -                        -                        - 10.9

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ          171,506,451            34,973,339            28,700,000            26,320,000            26,880,000 10.10

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލޓޑ              4,315,437                 935,211                 225,958                        -                        - 10.11

36,506,080            34,009,664            62,267,520            58,081,070            54,499,015            . .ސީ .އެސް .ޑަބްލިއު ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް 10.12

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސ.ލ.              7,980,540              7,814,287              6,404,200            11,200,000            11,200,000 10.13

ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - ޕަބްލިކް ވަރކްސް ސަރވިސަސް              1,000,000                        -                        -                        -                        - 10.14

17,680,000            7,072,000              5,436,600              -                        -                        . .ސީ .ޑީ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެޗް 10.15

31,511,392            27,970,944            24,796,013            13,870,420            47,575,931            . .ސީ .ޑީ .ޓީ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ - އެމް 10.16

2 052 277 363 1 964 508 456 1 910 822 830 1 073 275 492 1 652 607 109 luk egtekat wAyqwuk egnAtqnat 112,052,277,363       1,964,508,456       1,910,822,830       1,073,275,492       1,652,607,109     il  It t i y  t t 11

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި            20,249,688            27,010,234            27,280,337            27,553,140            27,828,671 11.1

ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލި       1,403,171,480          901,300,022       1,740,886,442       1,790,471,467       1,872,778,837 11.2

ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ބިންބިމުގެ ކުލި            81,347,917            59,537,988            44,929,751            44,929,751            44,929,751 11.3

ފަޅުރައްރައް، ހިންނަ ފަދަ ތަންތަނުގެ ވަރުވާ              1,332,909                 500,000              1,000,000              1,000,000              1,000,000 11.4

ނޑުގައިދުއްވާ ސަރުކާރުގެ އުޅަނދުތަކުގެ ކުލި                 423,251                        -                        -                        -                        - ކަ 11.5

އެހެނިހެން ކުއްޔާއި ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ              1,279,975              2,402,379              1,445,000              1,576,500              1,729,000 11.6

ހެލިޕޭޑް ކުއްޔަށް ލިބޭ                   36,000                   24,000                   24,000                   24,000                   24,000 11.7

ނޑުވެރިކަމަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުގެ ކުލި            10,752,970              4,110,551            17,751,040            18,734,118            18,734,123 ދަ 11.8

ފްލޯޓިންގ ޖެޓީގެ ކުލި                 379,317                   90,000                   72,000                   72,000                   72,000 11.9

ރޯޔަލްޓީ          133,633,602            78,300,318            77,434,260            80,147,480            85,180,981 11.10

ރޯޔަލްޓީ          316,979,655          299,019,609          364,253,260          523,653,943          542,737,572 12

ޓިކެޓް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ                 340,428                 250,306                 250,000                 250,000                 250,000 12.1

ދޯނި އެހެލާ ތަންތަނުގެ ފީ                        -                 116,810                        -                        -                        - 12.2

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ހުއްދަ              5,797,575            28,407,451            18,180,047            19,634,451            21,205,207 12.3

ވައިގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ސެޓްފިކެޓް                 139,350                 179,291                        -                        -                        - 12.4

ވައިގައި ދަތުރުކުރުމުގެ ހުއްދަ              1,928,068              1,800,000              1,800,000              1,800,000              1,800,000 12.5

ފާސް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ                   51,900                   48,800                   49,776                   51,240                   50,264 12.6

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ                 823,806              1,236,625                 927,700                 928,000                 928,200 12.7

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ /ދިރާގު ލައިސަންސް ފީ            71,627,519            77,000,000            80,000,000            85,000,000            95,452,000 12.8

ޑްރައިވިންގ ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގެ ފީ                 130,390                 150,000                 150,000                 150,000                 150,000 12.9

ބަނދަރު ކުލި              2,593,350              2,500,000              1,000,000              1,000,000              1,000,000 12.10

ބިދޭސީން މަސްވެރިކަން ކުރުމުގެ ފީ              2,157,708              1,952,754                        -                        -                        - 12.11

އޮޑިޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ                   12,000                   15,000                        -                        -                        - 12.12
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ވާރކްޕާމިޓް ފީ          198,332,267          152,936,006          218,940,300          366,507,250          372,626,200 12.13

ޑިއުޓީ ފްރީ ކޮންސެޝަން ފީ            12,239,589            15,244,856            19,535,437            19,593,002            19,555,701 12.14

ފެން ޕްލާންޓް ހުއްދައިގެ ފީ                     8,000                     5,000                     5,000                     5,000                     5,000 12.15

/އިންޓަނެޓް ހުއްދައިގެ ފީ              1,694,794              2,000,000              2,000,000              2,200,000              2,500,000 ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ 12.16

ކްލަބް ޖަމްޢިއްޔާ ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ                   21,600                   13,500                   15,000                   15,000                   15,000 12.17

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން ލައިސަންސް ފީ /ވަތަނިއްޔާ ލައިސަންސް ފީ            10,671,236            15,000,000            21,200,000            26,320,000            27,000,000 12.18

ބްރޯޑްކާސްޓިން ލައިސަންސް ފީ                 218,200                 163,210                 200,000                 200,000                 200,000 12.19

ޢޯނަޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ފީ              8,191,875                        -                        -                        -                        - 12.20

172,388,925          157,544,746          144,010,630          168,681,820          202,390,904          ugaw egutamudiK EvedqSok qSatogEbilugaw qnukatqsIfow egurAkuras 13

ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދުމަތް            49,836,468            36,713,813            36,542,509            38,954,144            46,212,160 13.1

ރޭޑިއޯގެ ޚިދުމަތް            11,822,879              4,110,683                        -                        -                        - 13.2

ޓީވީގެ ޚިދުމަތް            19,603,759              9,002,412                        -                        -                        - 13.3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓްގެ ޚިދުމަތް              5,926,591              3,958,138              3,845,000              3,956,000              4,067,000 13.4

13.5 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ ގެ ޚިދުމަތް              1,723,532                 220,100                 205,800                 206,800                 207,300

މާލޭ މުނިސިޕަލްޓީ ގެ ޚިދުމަތް              2,043,187              1,999,000              1,858,000              1,890,000              1,913,000 13.6

އެއަރޕޯޓްސްގެ ޚިދުމަތް              7,409,355            17,750,988            10,000,000            11,000,000            11,000,000 13.7

ހިންގުމާބެހޭ ޚިދުމަށް            18,901,464            23,572,444            22,362,721            23,316,063            24,306,645 13.8

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނޭޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޚިދުމަތް              2,546,357              4,200,000              2,200,000              2,200,000              2,200,000 13.9

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ގެ ޚިދުމަތް            73,961,058            60,529,242            60,496,600            69,021,739            75,482,820 13.10

މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޚިދުމަތް                         50                        -                        -                        -                        - 13.11

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ޚިދުމަތް              8,616,204              6,625,000              6,500,000              7,000,000              7,000,000 13.12

ޗާޕްކުރި ތަކެތި ވިއްކައިގެން            16,350,831            17,849,686            18,742,170            19,679,278            20,663,242 14

ޗާޕުކުރި ފޮތް، ނޫސް، މަޖައްލާފަދަ ތަކެތި                  864,861                 784,252                 535,221                 583,235                 536,413 14.1

ގެޒެޓް، ޤާނޫނު، ގަވާއިދު ފޮތް ވިއްކުން                 115,496                 111,684                   39,000                   41,000                   41,000 14.2

ކަލަންޑަރު، ސުވެނިޔަރ ފަދަތަކެތި ވިއްކުން                 559,843                 553,622                 700,000                 750,000                 800,000 14.3

އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރެވޭ ރަސްމީ ފޯމް ވިއްކުން              1,451,343              1,803,767              2,277,227              2,354,880              2,595,778 14.4

ރެކޯޑް ފޮތްފަދަ ތަކެތި ވިއްކުން              3,275,808              2,972,283              2,986,700              3,137,200              3,237,700 14.5

.ސީ ދޫކުރުން                   27,800                   25,200                   25,200                   25,200                   25,200 .ޑީ ސީ 14.6

.ސީ ދޫކުރުން            10,055,680            11,598,878            12,178,822            12,787,763            13,427,151 ޕާސްޕޯޓް އާއި، އީ 14.7

އެކި ގޮތްގޮތުން ލިބޭ            27,906,801            22,855,391            62,013,647            73,458,579            75,024,083 15

ވަކި ފައިސާއެއްކަން ނޭނގި އިތުރުވާ ފައިސާ                   33,073                 130,249                        -                        -                        - 15.1

ކުރީ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ            21,444,047              9,116,099                   21,770                   22,411                   21,984 15.2

ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ                 298,385                   55,000                   50,000                   50,000                   50,000 15.3

ލިބޭ މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ ފަދަ ފައިސާ                 177,078                 118,865                   85,000                   85,000                   85,000 15.4

ހޮވައިގެން ގެނެވި އަހަރު ހަމަވާ ފައިސާ                     3,051                        -                        -                        -                        - 15.5

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ              5,951,167            13,435,178            11,856,877            13,301,168            14,867,099 15.6

ޒަކާތުން ލިބޭ                        -                        -            50,000,000            60,000,000            60,000,000 15.7

16 ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ            84,206,150            66,038,582            65,666,253            68,949,566            72,397,041

މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ              7,071,901              4,906,882              2,457,231              2,441,885              2,464,782 16.1

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ޖޫރިމަނާ            73,693,014            57,562,256            59,317,501            62,590,968            66,022,007 16.2

ޤާނޫނާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            10,630,391              9,799,461            10,173,161            10,602,077            11,856,883 16.2.1
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

ގަވާއިދާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            28,811,473            37,430,063            20,002,340            21,612,640            23,540,314 16.2.2

އެގްރީމެންޓާއި ޚިލާފުވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ            33,327,991              9,292,075            28,725,000            29,961,251            30,209,310 16.2.3

ދަރަންޏާއި ޤަޒިއްޔާ ޖޫރިމަނާ                 923,159              1,040,657                 417,000                 415,000                 415,500 16.2.4

އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ              3,441,235              3,569,444              3,891,521              3,916,713              3,910,252 16.3

އިޖްތިމާޢީ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ            81,193,549            60,000,000            47,000,000            44,000,000            40,000,000 17

ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ            81,193,549            60,000,000            47,000,000            44,000,000            40,000,000 17.1

ލޯން އާއި ސާރވިސް ޗާޖްގެ ގޮތުގައިލިބޭ          294,591,505          991,709,762          431,713,949          441,406,563          405,189,444 18

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ފައިސާ            99,919,992          115,733,393          186,441,158          172,163,994          164,954,739 18.1

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އިންޓަރެސްޓަށް ލިބޭ            26,884,468              3,677,783                        -                        -                        - 18.2

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ          167,787,045          234,798,586          245,272,791          269,242,569          240,234,705 18.3

އިންޑިޔާ ސަރުކާރުންދިން 50 މިލިޔަން ރުފިޔާ ގެ ލޯނަށް ލިބުނު                        -          637,500,000                        -                        -                        - 18.4

އެކި އެކި ތަކެތިވިއްކައިގެން ލިބޭ              7,305,396              5,817,132              5,170,000              5,225,000              5,220,000 19

ރުއްގަހާއި ލަކުޑި ވިއްކުން                 141,339                        -                        -                        -                        - 19.1

ވެލިގައު އަކިރި ފަދަތަކެތި ވިއްވައިގެން              2,022,527              1,200,000              1,200,000              1,200,000              1,200,000 19.2

އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ              2,219,509              1,117,132                 470,000                 525,000                 520,000 19.3

ފެންވިއްކައިގެން              2,922,021              3,500,000              3,500,000              3,500,000              3,500,000 19.4

ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން            42,330,467            10,643,654            28,655,342            30,088,110            31,592,515 20

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ              2,052,303              1,121,925                 185,016                 187,928                 186,820 20.1

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި              1,166,239              1,000,000              1,050,000              1,102,500              1,157,625 20.2

ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި            17,946,639              6,000,000              9,826,326            10,092,582            10,945,750 20.3

ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި            21,165,286              2,521,729            17,594,000            18,705,100            19,302,320 20.4

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ              7,072,407              8,992,000              8,000,000              8,000,000              8,000,000 21

ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ              7,072,407              8,992,000              8,000,000              8,000,000              8,000,000

ބޭރުގެ އެހީ          438,049,871            50,000,000          429,000,000          267,600,000            50,000,000 22

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން            55,550,636            50,000,000            45,000,000            50,000,000            50,000,000

ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން          382,499,235                        -          384,000,000          217,600,000                        -

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ                        -                        -       1,300,000,000          700,000,000          600,000,000 24

ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ                        -                        -       1,300,000,000          700,000,000          600,000,000

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ          461,424,205          552,359,168          155,647,642          163,430,016          166,698,624 25

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ          461,424,205          552,359,168          155,647,642          163,430,016          166,698,624

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ          755,107,955       1,136,983,808       1,056,967,885          883,269,542          737,051,469 26

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ          755,107,955       1,136,983,808       1,056,967,885          883,269,542          737,051,469

11,900,438,244     11,418,871,714     10,050,200,876     7,991,041,773       8,797,281,064       

.

99



2012 އަށް

 ލަފާކުރާ 

 ރުފިޔާ

2011 އަށް

 ލަފާކުރާ 

 ރުފިޔާ

2010 އަށް

 ލަފާކުރާ 

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި 

ރުފިޔާ

2008 އަށް ލިބުނު

ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް               538,515                  268,156                    20,000                    20,000                    20,000 1

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ               105,681                    73,578                    50,000                    35,000                    35,000 2

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން            6,519,124               5,502,894               4,241,600               4,261,200               4,289,900 3

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން               127,076                  179,980                      5,000                      5,000                      5,000 4

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                   8,559                    11,000                      3,500                      3,500                      4,000 5

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން                 18,896                      6,000                      4,000                      5,000                      6,000 6

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން                 43,614                    31,318                    12,000                    12,000                    12,000 7

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                 55,151                  241,520                      5,000                      5,000                      5,000 8

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް                   5,654                    45,000                    10,000                    10,000                    10,000 9

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން                       -                      7,000                      3,000                      3,500                      4,000 10

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް                       -                      2,500                      2,000                      2,200                      2,500 11

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ     6,465,606,206        5,032,093,777        6,527,616,146        8,652,248,640        9,568,843,189 12

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ - 2008 - 2012

ީ ި ީ ި ި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ            5,715,316               2,823,640               1,080,000               1,080,000               1,080,000 13

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް          42,897,894           109,601,044           274,536,669           425,182,664           434,904,058 14

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން          28,926,877             29,685,982             23,870,012             24,858,060             26,881,405 15

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް               174,244                    33,788                    16,000                    11,100                    11,200 16

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް               126,340                  194,424                    30,000                    25,000                    25,000 17

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ           92,246,728             76,436,757             75,133,377             85,141,957             91,248,070 18

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް               540,617                  619,806                  194,100                  194,100                  194,100 19

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ           73,895,800             21,140,000             16,588,905             17,689,895             17,683,589 20

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް        220,890,829           134,669,415                  635,280                  661,280                  707,280 21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް          23,935,859             31,779,946             22,649,200             23,921,200             24,093,200 22

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ            2,033,856               1,097,521                    23,000                    20,500                    19,000 23

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން          89,324,357             98,216,997           106,825,060           117,142,660           128,569,860 24

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް                  77,160                  186,545                    23,500                    24,700                    25,800 25

އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ     7,054,433,077        5,545,206,797        7,053,585,349        9,352,572,156      10,298,688,151
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު - 2008 - 2012

2012 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް        308,447,562          123,951,632             101,370,908             108,107,733             108,350,295 1

ރިކަރަންޓް         303,273,183          117,108,538               99,289,852             105,013,905             106,834,644

ކެޕިޓަލް            5,174,379              6,843,094                 2,081,056                 3,093,828                 1,515,651

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ          61,700,844          122,165,241             124,452,186             109,700,339             120,603,893 2

ރިކަރަންޓް           60,923,403          116,876,936             119,169,526             107,928,059             118,878,203

ކެޕިޓަލް               777,441              5,288,305                 5,282,660                 1,772,280                 1,725,690

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން             2,418,496            38,754,389               10,992,276                 9,995,174               10,110,085 3

ރިކަރަންޓް             2,005,556            32,124,360               10,772,006                 9,724,904                 9,839,815

ކެޕިޓަލް               412,940              6,630,029                    220,270                    270,270                    270,270

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން        151,289,750          205,765,816             304,356,052             205,576,053             200,460,163 4

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ި ި ީ ި

ރިކަރަންޓް         141,559,069          194,643,131             279,971,293             194,656,779             191,871,256

ކެޕިޓަލް            9,730,681            11,122,685               24,384,759               10,919,274                 8,588,907

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން          88,982,910          117,418,141               62,303,366               39,946,655               39,221,166 5

ރިކަރަންޓް           88,775,604          114,030,257               60,912,567               37,797,265               38,021,776

ކެޕިޓަލް               207,306              3,387,884                 1,390,799                 2,149,390                 1,199,390

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން          19,347,463            20,189,208               24,255,135               15,045,541               15,297,879 6

ރިކަރަންޓް           16,886,052            19,947,208               23,452,190               14,401,086               14,568,878

ކެޕިޓަލް            2,461,411                 242,000                    802,945                    644,455                    729,001

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން          13,257,673            13,891,265               15,463,678               12,823,067               13,041,453 7

ރިކަރަންޓް           12,581,694            13,714,265               15,229,978               12,580,997               12,790,176

ކެޕިޓަލް               675,979                 177,000                    233,700                    242,070                    251,277

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން            8,742,913            16,367,577               18,350,365               15,526,282               15,727,151 އެންޓި 8

ރިކަރަންޓް             8,165,498            15,932,339               17,697,503               15,286,782               15,478,305

ކެޕިޓަލް               577,415                 435,238                    652,862                    239,500                    248,846
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2012 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          28,499,651            31,440,762               22,302,650               26,307,350               27,286,018 9

ރިކަރަންޓް           27,893,949            30,506,912               22,167,650               25,793,250               26,746,213

ކެޕިޓަލް               605,702                 933,850                    135,000                    514,100                    539,805

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް            4,037,057            25,900,000               24,136,761               21,057,218               21,467,346 10

ރިކަރަންޓް             3,611,402            23,898,420               23,402,561               20,184,233               20,490,173

ކެޕިޓަލް               425,655              2,001,580                    734,200                    872,985                    977,173

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން            1,367,815              2,835,801                 6,163,614                 4,838,059                 4,826,189 11

ރިކަރަންޓް             1,181,146              2,730,118                 5,970,814                 4,766,659                 4,756,289

ކެޕިޓަލް               186,669                 105,683                    192,800                      71,400                      69,900

ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް                      -              7,126,924                 5,907,290                 6,139,927                 6,233,065 12

ރިކަރަންޓް                       -              6,016,224                 5,172,460                 5,320,097                 5,408,235

ކެޕިޓަލް                      -              1,110,700                    734,830                    819,830                    824,830

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                      -                        -               26,106,910               19,591,448               18,952,561 13

ރިކަރަންޓް                       -                        -               18,246,410               19,463,098               18,922,611

ކެޕިޓަލް                      -                        -                 7,860,500                    128,350                      29,950

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ     1,629,818,116       2,857,863,042          4,642,761,807          4,557,250,273          4,041,011,670 14

ރިކަރަންޓް      1,083,736,142       1,174,929,928          2,620,059,308          1,828,842,650          1,727,048,255

ކެޕިޓަލް        546,081,974       1,682,933,114          1,722,702,499          2,528,407,623          2,113,963,415

ކޮންޓިންޖެންސީ                      -                        -             300,000,000             200,000,000             200,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ        575,252,786          613,001,718             569,803,696             619,352,468             636,590,682 15

ރިކަރަންޓް         549,122,146          593,871,373             529,703,055             588,518,911             614,601,492

ކެޕިޓަލް          26,130,640            19,130,345               13,626,833                 2,430,167                 3,190,554

ކޮންޓިންޖެންސީ                      -                        -               26,473,808               28,403,390               18,798,636

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް     1,421,986,872       1,368,911,080          1,567,194,679          1,624,944,118          1,686,820,094 16

ރިކަރަންޓް      1,260,562,624       1,216,565,328          1,356,674,883          1,521,808,324          1,560,144,011

ކެޕިޓަލް        161,424,248          152,345,752             210,519,796             103,135,794             126,676,083
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2012 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން     1,507,336,288       1,968,774,870          1,548,028,173          1,633,131,942          1,651,308,975 17

ރިކަރަންޓް      1,427,916,385       1,870,498,283          1,491,950,417          1,602,013,364          1,627,271,012

ކެޕިޓަލް          79,419,903            98,276,587               56,077,756               31,118,578               24,037,963

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          15,800,590            20,123,865               12,584,236               14,059,702               14,167,993 18

ރިކަރަންޓް           15,105,699            19,944,865               12,310,836               13,812,552               13,975,343

ކެޕިޓަލް               694,891                 179,000                    273,400                    247,150                    192,650

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް        133,746,351          127,772,503             116,954,828             127,841,381             132,104,754 19

ރިކަރަންޓް         126,242,342          126,854,693             114,476,285             126,888,234             131,044,844

ކެޕިޓަލް            7,504,009                 917,810                 2,478,543                    953,147                 1,059,910

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ      1,378,291,694       1,335,108,986          1,188,482,196          1,360,051,343          1,334,443,989 20

ރިކަރަންޓް      1,168,580,077       1,230,776,027          1,150,907,737          1,331,755,993          1,309,927,354

ކެޕިޓަލް        209,711,617          104,332,959               37,574,459               28,295,350               24,516,635

18,005,674 17,857,357 15,022,900 18,232,818 21,225,887 މނސްޓްރ އޮފް އކޮނޮމކް ޑވެލޮޕްމަން މިނިސޓރީ އފ އިކނމިކ ޑިވލޕމނ        21,225,887           18,232,818               15,022,900               17,857,357               2118,005,674 21

ރިކަރަންޓް           20,239,804            18,158,449               14,345,000               17,295,707               17,402,524

ކެޕިޓަލް               986,083                   74,369                    677,900                    561,650                    603,150

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ        240,688,751          136,044,120             107,073,260               99,206,964               98,853,493 22

ރިކަރަންޓް         218,397,324          132,105,777               94,781,605               94,710,612               96,771,083

ކެޕިޓަލް          22,291,427              3,938,343               12,291,655                 4,496,352                 2,082,410

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް        134,210,753          200,282,344             119,910,984             151,609,237             142,412,470 23

ރިކަރަންޓް         122,075,749          183,983,228             117,962,753             148,664,666             141,109,268

ކެޕިޓަލް          12,135,004            16,299,116                 1,948,231                 2,944,571                 1,303,202

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް        926,929,232          677,568,780             509,669,935             280,484,743             351,599,089 24

ރިކަރަންޓް         492,108,653          330,564,878             263,386,155             229,649,563             343,456,960

ކެޕިޓަލް        434,820,579          347,003,902             246,283,780               50,835,180                 8,142,129

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ        150,513,511            67,914,859               65,632,263               72,448,741               73,108,129 25

ރިކަރަންޓް           30,219,356            37,004,976               36,830,688               33,683,655               33,956,102

ކެޕިޓަލް        120,294,155            30,909,883               28,801,575               38,765,086               39,152,027
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2012 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2011 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2010 އަށް ލަފާކުރި 

ބަޖެޓް

 ރުފިޔާ

2009 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

2008 ގައި ހިނގި

ޚަރަދު

 ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ސިވިލްއޭވިއޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން          19,301,042            37,574,900               29,235,240               33,869,416               33,908,187 26

ރިކަރަންޓް           18,641,097            32,663,770               28,607,406               33,459,406               33,484,577

ކެޕިޓަލް               659,945              4,911,130                    627,834                    410,010                    423,610

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް         185,148,958          172,640,778             210,988,507             200,162,597             187,818,930 27

ރިކަރަންޓް         149,266,085          139,277,603             159,800,223             179,695,410             183,602,032

ކެޕިޓަލް          35,882,873            33,363,175               51,188,284               20,467,187                 4,216,898

އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ     9,028,342,965     10,327,621,419        11,449,503,895        11,386,925,128        11,003,731,393
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2012 ށް 2011 ށް 2010 ށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ނޑައެޅި ބަޖެޓް ކަ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ                 236,216                       -                       -

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން            16,430,485                       -                       -

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް             49,913,234          18,618,060            2,273,712

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް              2,600,000                       -                       -

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު              8,743,900            2,500,000                       -

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް            34,653,693          15,931,598          25,588,918

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް            14,037,274          14,228,601                       -

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީސް                 859,500               780,000                       -

ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް          105,883,386          40,000,000                       -

720 000 މނސްޓްރ އޮފް ޑފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކޔުރޓ

`

ޕަބްލިކްސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޖުމްލަ ހިސާބު - 2010 - 2012

އޮފީސްތައް

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

މިނިސޓރީ އފ ޑިފނސ އނޑ ނޝނލ ސކިޔރިޓީ                 720,000                       -                       -

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުން            33,722,514            4,885,180                       -

މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުން              1,750,000                       -                       -

ރީޖަނަލް އެއާރޕޯޓްސް                 250,000                       -                       -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް          199,470,309          30,574,182                       -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް / ކަރަންޓާއި، ފެނާ            23,638,463            9,618,869                       -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ            42,146,405            6,935,151                       -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ              2,600,000            2,730,000            2,866,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ            16,027,981            3,870,507                       -

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަންރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް                   75,000                       -                       -

2011 އަދި 2012 ގެ އައު މަޝްރޫޢުތައް                         -        139,327,852        459,270,870

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ ޖުމްލަ         553,758,360       290,000,000       490,000,000

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް          155,647,642        163,430,016        166,698,624

ބޭރުގެ އެހީގެ ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް          706,940,800        765,534,720        605,041,651

ބޭރުގެ އެހީ އިން ހިންގޭ ޖުމްލަ         862,588,442       928,964,736       771,740,275

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ މުޅި ޖުމްލަ      1,416,346,802    1,218,964,736    1,261,740,275
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސްމީ ގެ
ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަ

ރައީ
1

-
                       

-
                       

236,216
                

10,885,801
       

O
ޭޝަން ފްލެޓް

ސަނަލް އެކޮމެޑ
ތީމުގޭ ލޯންޗް ޕާރ

421 003

-
                       

-
                       

236,216
                

ޖުމްލަ

ޝަން
ސްޓްރޭ

ޝަލް އެޑްމނ
ޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

2

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ން 2012 ށް
ޞީލް - 2010 

ެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތަފް
ްސެކްޓަރ އިންވ

ޕަބްލިކ

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

(  ( ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ 

ޝނ
ސޓރ

ޝލ އޑމިނި
ޑިޕޓމނޓ އފ ޖޑީ

2

-
                       

-
                       

886,204
                

14,672,500
       

O
ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުން

ީޝަލް ޓްރޭނިންގ 
ޖުޑ

421 003

-
                       

-
                       

111,210
                

2,234,486
         

O
ލ.ހިތަދޫ ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

421 003

-
                       

-
                       

94,086
                  

2,669,352
         

O
ބ.އޭދަފުށީ ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

421 003

-
                       

-
                       

182,952
                

3,150,388
         

O
ގއ.ގެމަނަފުށީ ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

421 003

-
                       

-
                       

156,033
                

3,129,552
         

O
ކ.މާފުށީ ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

421 003

-
                       

-
                       

15,000,000
           

ީޝަލް ބިލްޑިންގ (ރައްޔިތުން ގެ މަޖިލީހުން އިތުރު ކުރި)
ޖުޑ

421 003

-
                       

-
                       

16,430,485
           

ޖުމްލަ
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

ސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސްޓްރީ އޮފް އި

މިނި
3

2,273,712
            

8,482,847
            

6,362,135
             

22,737,115
       

O
ަސްޖިދުލްފުރްޤާން ތިންބުރިއަށް ޢިމާރާތްކުރުން

ގަލޮޅު މ
421 003

-
                       

-
                       

531,373
                

6,447,940
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ހއ. ބާރަށު މ
421 003

-
                       

-
                       

855,847
                

4,959,920
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ށ. ޅައިމަގު މ
421 003

-
                       

-
                       

500,000
                

5,680,442
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ބ. ތުޅާދޫ މ
421 003

-
                       

-
                       

618,662
                

5,574,873
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ލ. ފޮނަދޫ މ
421 003

-
                       

-
                       

454,477
                

3,357,186
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

މ. ނާލާފުށި މ
421 003

-
                       

-
                       

1,164,704
             

4,876,245
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ނޑިދޫ މ
ދ. ބަ

421 003

-
                       

-
                       

400,000
                

3,126,043
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ހދ. ކުރިނބީ މ
421 003

-
                       

-
                       

649,736
                

4,370,659
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ މ
421 003

-
                       

-
                       

926,051
                

6,561,899
       

O
ސްކތް ޢމާރާތްކުރުން

ޏ. ފުވައްމުލަކު މ
421 003

                       
                       

926,051
                

6,561,899
       

O
ރ

ރތ
ިތ ޢި

ި 
ލ

 ފވ
ޏ

421 003

-
                       

-
                       

500,000
                

7,539,881
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ހދ. ޮނޅިވަރަމް މ
421 003

-
                       

-
                       

550,000
                

4,009,133
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

އދ. މަންދޫ މ
421 003

-
                       

-
                       

800,000
                

5,135,042
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ށ. ފުނަދޫ މ
421 003

-
                       

-
                       

1,672,456
             

4,650,070
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ރ. ފައިނު މ
421 003

-
                       

-
                       

2,339,313
             

6,483,742
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ކ. ހިންމަފުށި މ
421 003

-
                       

449,521
               

1,986,517
             

4,944,732
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ގދ. ހޯޑެއްދޫ މ
421 003

-
                       

-
                       

600,000
                

6,418,362
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ށ. މިލަންދޫ މ
421 003

-
                       

-
                       

500,000
                

4,781,583
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ރ. މާކުރަތު މ
421 003

-
                       

-
                       

1,446,387
             

4,193,851
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ކ. ދިއްފުށި މ
421 003
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

-
                       

-
                       

800,000
                

4,103,203
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

މ. މަޑުއްވަރީ މ
421 003

-
                       

1,661,761
            

2,614,459
             

7,279,369
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ގއ. ކޮލަމާފުށި މ
421 003

-
                       

2,347,701
            

858,133
                

3,824,711
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ހއ. އުލިގަމް މ
421 003

-
                       

-
                       

1,878,234
             

5,663,173
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ކ. ހުރާ މ
421 003

-
                       

468,230
               

3,309,188
             

5,150,531
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ަސް މ
އއ. އުކުޅ

421 003

-
                       

-
                       

1,649,272
             

4,680,253
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

މ. ދިއްގަރު މ
421 003

-
                       

2,503,756
            

1,079,822
             

6,045,067
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ތ. ވޭމަންޑޫ މ
421 003

-
                       

2,704,244
            

2,751,416
             

7,746,680
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ތ. ތިމަރަފުށި މ
421 003

-
                       

-
                       

422,345
                

4,028,664
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ށ. މަރޮށި މ
421 003

-
                       

-
                       

700,000
                

6,171,352
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ހއ. ކެލާ މ
421 003

-
                       

-
                       

758,040
                

7,629,827
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ރ. އަލިފުށި މ
421 003

ި
ި

ި
ި
ި

-
                       

-
                       

1,031,001
             

5,850,449
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

އދ. މާމިގިލި މ
421 003

-
                       

-
                       

792,518
                

4,308,402
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ލ. ހިތަދޫ މ
421 003

-
                       

-
                       

2,914,818
             

5,228,533
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ނޑީ އަވަށު މ
ލ. ގަމް / ތު

421 003

-
                       

-
                       

578,118
                

5,647,966
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ރ. ދުވާފަރު މ
421 003

-
                       

-
                       

479,462
                

4,807,983
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ތ. މަޑިފުށި  މ
421 003

-
                       

-
                       

4,438,750
             

7,014,120
         

O
ިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ރ. ދުވާފަރު ދެވަނަ މ
421 003

2,273,712
            

18,618,060
          

49,913,234
           

ޖުމްލަ
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

ސް
ސަރވި

ސް 
ސްޓަމް

ސް ކަ
މޯލްޑިވް

4

-
                       

-
                       

2,600,000
             

4,610,057
         

O
ޭސް 3

ްސް ގުދަން ހެދުން ފ
ަސްޓަމ

ކ.ތިލަފުށި ކ
421 003

-
                       

-
                       

2,600,000
             

ޖުމްލަ

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
5

-
                       

-
                       

5,428,200
             

19,010,395
       

O
ާސާރެއް އިމާރާތްކުރުން

އައު ޤައުމީ ދާރުލް އ
421 003

-
                       

2,500,000
            

2,500,000
             

5,000,000
         

O
ސައިޓް - ތަރައްޤީކުރުން

އދ. ހަންޏާމީދޫ ހެރިޓޭޖް 
422 999

-
                       

-
                       

815,700
                

1,639,144
         

O
ގ.ދ. ވާދޫގައި ލައިބްރެރީއެއް ބިނާކުރުން (ޖަމާލުއްދީން ލައިބްރެރީ)

421 003

-
                       

2,500,000
            

8,743,900
             

ޖުމްލަ

ސް
ސަރވި

ސް 
ސް ޕޮލި

މޯލްޑިވް
6

-
                       

-
                       

15,000,000
           

-
                    

O
ިސްކަންދަރުކޮށީގައި 09 ބުރި ޢިމާރާތެއް އެޅުން

އ
421 003

-
                       

-
                       

335,168
                

6,703,354
         

O
ިސް ބިލްޑިންގ

ގއ ވިލިނގިލީގައި ޢިމާރާތްކުރާ ޕޮލ
421 003

-
                       

-
                       

345,434
                

6,908,675
         

O
ިސް ބިލްޑިންގ

ހއ ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ޕޮލ
421 003

-
                       

-
                       

334,139
                

6,682,787
         

O
ިސް ބިލްޑިންގ

ޅ ނައިފަރުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ޕޮލ
421 003

-
                       

-
                       

278,187
                

5,563,747
         

O
ިސް ބިލްޑިންގ

ގދ ތިނަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ޕޮލ
421 003

109



2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

-
                       

-
                       

342,263
                

6,845,263
         

O
ިސް ބިލްޑިންގ

ލ ގަމުގައި ޢިމާރާތްކުރާ ޕޮލ
421 003

-
                       

-
                       

218,502
                

4,370,027
         

O
ިސް ބިލްޑިންގ

ސ ހިތަދޫގައި ޢިމާރާތްކުރާ ޕޮލ
421 003

5,000,000
            

5,000,000
            

5,000,000
             

39,406,442
       

O
ޭޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރޮޖެކްޓް

ރޭޑިއޯ ކޮމިއުނިކ
422 999

14,760,666
          

7,380,333
            

-
                       

42,522,999
       

O
ިސް ނެޓްވާރކް ޕްރޮޖެކްޓް

ޕޮލ
422 999

828,252
               

3,551,265
            

5,000,000
             

19,113,706
       

O
ްސިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ފޮރެނ
422 999

5,000,000
            

-
                       

-
                       

77,794,000
       

O
ްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ްސްޕޭނ
ިސްޓަމް އެކ

ސ
ިސް ކެމެރާ 

ޕޮލ
422 999

-
                       

-
                       

7,800,000
             

7,800,000
         

N
ީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުން

ސ ހުޅުމީދޫގައި 02 ބުރި އޮފ
421 003

25,588,918
          

15,931,598
          

34,653,693
           

ޖުމްލަ

ސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނި

7

-
                       

793,474
               

825,243
                

3,607,465
         

O
ޭޝަން ބްލޮކް

ހދ. ނޮޅިވަންފަރު ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑ
421 003

-
                       

449,980
               

500,000
                

1,972,640
         

O
ނ. އަތޮޅު އަތޮޅު އޮފީހާއި ވަށާފާރު (2ބުރި)

421 003

-
                       

2,392,976
            

750,000
                

3,456,086
         

O
ީސް (2ބުރި)

ފ.އަތޮޅު އަތޮޅު އޮފ
421 003

-
                       

1,087,739
            

750,000
                

2,533,233
         

O
ޭޝަން ބްލޮކް

ީސް އާއި އެކޮމޮޑ
ތ.ތިމަރަފުށި ރަށުއޮފ

421 003

-
                       

-
                       

727,786
                

3,257,533
         

O
ގދ. އަތޮޅު އަތޮޅުގެ (2ބުރި)

421 003

-
                       

228,505
               

1,392,116
             

1,691,943
         

O
ީސް
ސ.މަރަދޫ ރަށު އޮފ

421 003
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

-
                       

590,987
               

3,100,664
             

5,614,000
         

O
ީސް (2ބުރި)

އދ. އަތޮޅު އޮފ
421 003

-
                       

332,751
               

2,087,095
             

2,515,879
         

O
ޭޝަން (2ބުރި)

ސްޓ
ސ. ހިތަދޫ ފަޔަރ 

421 003

-
                       

127,150
               

716,415
                

1,483,940
         

O
ޏ. ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުގެ އަދި ވަށާފާރު ރޭނުން (2ބުރި)

421 003

-
                       

3,096,825
            

700,000
                

4,899,697
         

O
ޭޝަން (2ބުރި)

ސްޓ
ގދ. ތިނަދޫފަޔަރ 

421 003

-
                       

1,308,010
            

700,000
                

2,890,849
         

O
ޭޝަން (2ބުރި)

ސްޓ
ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ 

421 003

-
                       

1,385,589
            

700,000
                

2,909,310
         

O
ޭޝަން (2ބުރި)

ސްޓ
ދ. ކުޑަހުވަދޫ ފަޔަރ 

421 003

-
                       

2,434,615
            

700,000
                

4,674,571
         

O
ޭޝަން (2ބުރި)

ސްޓ
ޅ. ނައިފަރު ފަޔަރ 

421 003

-
                       

-
                       

129,000
                

2,699,175
         

O
ޭޝަން ބްލޮކް

ީސް އަދި އެކަމަޑ
ލ.ހިތަދޫ ރަށުއޮފ

421 003

-
                       

-
                       

227,255
                

383,327
            

O
ޭޝަން ބްލޮކް

ީސް ކޯޓް އަދި އެކަމަޑ
މ.ކޮޅުފުށީ ރަށުއޮފ

421 003

ް
ޮުަ ްަަ

ޮ 
-

                       
-

                       
31,700

                  
581,700

            
O

ީސް
ހދ. ނޮޅިވަރަމް ރަށުއޮފ

421 003

-
                       

14,228,601
          

14,037,274
           

ޖުމްލަ

ސް
ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުއޮފީ

8

-
                       

575,000
               

664,500
                

1,518,129
         

N
ފުވައްމުލަކުގައި ހަދާފައިވާ 4 ކާނު މަރާމާތުކުރުން

422 999

-
                       

205,000
               

195,000
                

575,000
            

N
ސަހަރައްދުގައި ބައްތިޖެހުން

އަލަށްހަދާ މަގުތަކާއި އިޖްތިމަޢީ 
422 999

-
                       

780,000
               

859,500
                

ޖުމްލަ
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

ސް
ސަ
ސަރވި

ޝަން 
ޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭ

ޑިޕާރޓްމެންޓް އޮފް ޕެނިޓެން

9

-
                       

40,000,000
          

88,500,000
           

202,000,000
     

N
ަސް ޖެއިލް

ްޝަން އޮފް 700 އިންމޭޓ
ްސްޓްރަކ

ކޮނ
421 003

-
                       

-
                       

17,383,386
           

86,935,770
       

O
ަސް ޖެއިލް

ްޝަން އޮފް 300 އިންމޭޓ
ްސްޓްރަކ

ކޮނ
421 003

-
                       

40,000,000
          

105,883,386
         

ޖުމްލަ

ސެކިޔުރިޓީ
ޝަނަލް 

ސް އެންޑް ނޭ
ސްޓްރީ އޮފް ޑިފެން

މިނި
10

-
                       

-
                       

360,000
                

360,000
            

N
ހދ. ހަނިމާދޫގައި ހަދާ އާމަރީ ޢިމާރާތް

421 003

-
                       

-
                       

360,000
                

360,000
            

N
ސ. ގަމުގައި ހަދާ އާމަރީ ޢިމާރާތް

421 003

-
                       

-
                       

720,000
                

ޖުމްލަ

ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުން
އަތޮޅުތަކުގައި 

11

-
                       

-
                       

122,484
                

1,869,677
         

O
ްޝަން

ޭސް 1) ރިޓެނ
ާސްރޫމް، ވަށާފާރު (ފ

ސްކޫލް 6 ކްލ
ހއ. އުތީމް 

421 003

-
                       

-
                       

131,076
                

2,883,682
         

O
ްޝަން

ާސްރޫމް ރިޓެނ
ސްކޫލް 6 ކްލ

ށ. ފުނަދޫ 
421 003

-
                       

-
                       

67,728
                  

1,422,290
         

O
ްޝަން

ްސް ލެބް ރިޓެނ
ސައިނ

ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2 
421 003

-
                       

-
                       

227,879
                

4,182,281
         

O
ްޝަން

އދ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ހޯލް ޢިމާރާތް ރިޓެނ
421 003
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

-
                       

-
                       

276,408
                

5,528,156
         

O
ްޝަން

ާސްރޫމް- 2 ބުރި ޢިމާރާތް ރިޓެނ
ސްކޫލް 6 ކްލ

ލ. މާވަށު 
421 003

-
                       

-
                       

224,347
                

4,157,080
         

O
ްޝަން

ގއ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު ހޯލް ޢިމާރާތް ރިޓެނ
421 003

-
                       

-
                       

237,500
                

4,999,433
         

O
ްޝަން

ސްކޫލް ހޯލް ބްލޮކް ރިޓެނ
ގދ. އަބޫބަކުރު 

421 003

-
                       

-
                       

231,464
                

4,629,291
         

O
ްޝަން

ސްކޫލް ހޯލް ރިޓެނ
ސީ 

ޏ. އޭ އީ 
421 003

-
                       

-
                       

250,000
                

5,000,000
         

O
ްޝަން

ސްކޫލް ހޯލް ބްލޮކް ރިޓެނ
ޏ. ހާފިޒް އަހުމަދު 

421 003

-
                       

-
                       

225,075
                

4,726,567
         

O
ްޝަން

ސްކޫލް ހޯލް ރިޓެނ
ުޝާދިއްޔާ 

ސ. އިރ
421 003

-
                       

162,412
               

3,017,963
             

3,786,534
         

O

ީސް ހިމެނޭ 2 ބުރި ޢިމާރާތް 
ާސްރޫމް، ލައިބްރަރީ، އޮފ

ސީ ކްލ
ސ. އޭ އީ 

ްޝަން
ރިޓެނ

421 003

-
                       

4,000,000
            

14,000,000
           

20,355,147
       

O
ސްކޫލް

ގދ. ތިނަދޫ ދެވަނަ ޕްރައިމަރީ 
421 003

-
                       

222,768
               

1,457,868
             

4,455,367
         

O
ާސްރޫމް

ޅ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 8 ކްލ
421 003

-
                       

-
                       

109,872
                

2,197,430
         

O
ޭޝަން (ބ. އޭދަފުށި)

ޭޝަނަލައިޒ
ސްކޫލް ރ

421 003

-
                       

-
                       

10,494
                  

2,197,430
         

O
ޭޝަން (ޅ. ނައިފަރު)

ޭޝަނަލައިޒ
ސްކޫލް ރ

421 003

-
                       

-
                       

2,368,385
             

4,167,691
         

O
ސެންޓަރ (ބ. އޭދަފުށި)

ްޝިއަލް ލަރނިންގް 
ެސިޑެނ

ރ
421 003

-
                       

-
                       

115,362
                

2,307,238
         

O
ސެންޓަރ (ޅ. ނައިފަރު)

ްޝިއަލް ލަރނިންގް 
ެސިޑެނ

ރ
421 003
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

-
                       

-
                       

69,601
                  

1,600,833
         

O
ަސް ބިލްޑިންގް (ބ. އޭދަފުށި)

މަލްޓިޕާރޕ
421 003

-
                       

-
                       

79,008
                  

1,817,178
         

O
ަސް ބިލްޑިންގް (ޅ. ނައިފަރު)

މަލްޓިޕާރޕ
421 003

-
                       

500,000
               

500,000
                

1,000,000
         

N
ކ. މާފުށީ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒު ރިނޮވޭޓް ކުރުން

421 003

-
                       

10,000,000
           

ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމަށް (ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން އިތުރު ކުރި)
އަތޮޅުތަކުގައި 

421 003

-
                       

4,885,180
            

33,722,514
           

ޖުމްލަ

ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުން
މާލޭގައި 

12

-
                       

-
                       

500,000
                

500,000
            

N
ސާވޭ އަދި މަރާމާތު

ިޝަން 
ސްކޫލް ކޮންޑ

ދަރުމަވަންތަ 
421 003

ުާާަ
ަ
ޭާ

ްަ
ްޮ

ްޫް
ާް

ަ
-

                       
-

                       
500,000

                
500,000

            
N

ސާވޭ އަދި މަރާމާތު
ިޝަން 

ސްކޫލް ކޮންޑ
އަމީނިއްޔާ 

421 003

-
                       

-
                       

250,000
                

5,000,000
         

O
ްޝަން

ސްކޫލްގެ އައު ހޯލެއް ޢިމާރާތް ކުރުން ރިޓެނ
ިސްކަންދަރު 

އ
421 003

-
                       

-
                       

500,000
                

500,000
            

N
ސާވޭ އަދި މަރާމާތު

ިޝަން 
ސްކޫލް ކޮންޑ

ިސްކަންދަރު 
އ

421 003

-
                       

-
                       

1,750,000
             

ޖުމްލަ

ސް
ރީޖަނަލް އެއާރޕޯޓް

13

-
                       

-
                       

250,000
                

2,294,500
         

O
ޖެޓީ ހެދުން / ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް

422 001

-
                       

-
                       

250,000
                

ޖުމްލަ
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

ސްޕޯރޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް
ސިންގ ޓްރާން

ސްޓްރީ އޮފް ހައު
މިނި

14

-
                       

-
                       

941,741
                

-
                    

O
ްޝަން 

ުސްދޫތަށް ބަދަލުކުރުން ރިޓެނ
ދ. ރިނބިދޫ މީހުން ކ ރުލ

421 002

-
                       

2,350,300
            

34,585,652
           

-
                    

O

ހދ. މައިވަދޫ، ފަރިދޫ އަދި ކުނބުރުދޫ މީހުން ހދ. ނޮޅުވަރަމްފަރަށް 

ބަދަލުކުރުން
421 002

-
                       

-
                       

750,000
                

-
                    

O
ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި 47 ގެ އިމާރާތްތަކުރުން (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 

421 002

-
                       

-
                       

13,470
                  

-
                    

O
 

ވިލިނގިލި ރިވެޓްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
422 003

-
                       

-
                       

2,686,945
             

-
                    

O
 

އުލިގަމު އަދި ތަކަންދޫ ބަނދަރު 
422 003

-
                       

-
                       

2,956,150
             

-
                    

O
 

ަސް ބަނދަރު 
ބިލެތްފަހި، ނަރުދޫ، އަނގޮޅިތީމު، ކިނޮޅ

422 003

-
                       

-
                       

9,000,000
             

-
                    

O
 

ހދ. ކުމުންދޫ ބަނދަރު 
422 003

-
                       

-
                       

2,128,140
             

-
                    

O
 

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ބަނދަރު 
422 003

-
                       

19,197,707
          

-
                       

-
                    

O
 

މ. މުލަށް ބަނދަރު 
422 003

-
                       

-
                       

2,280,741
             

-
                    

O
 

ގއ. ނިލަންދޫ ބަނދަރު 
422 003

-
                       

-
                       

25,000,000
           

-
                    

O
 

ަސްދޫ 
މާމެންދޫ، ވޭމަންޑޫ، ކެނދިކުޅުދޫ، މާކުރަތު، މާފުށި، މިލަންދޫ، ރ

ބަނދަރު
422 003

-
                       

-
                       

422,361
                

-
                    

O
 

ްޝަން 
ނޑިދޫ ބަނދަރު ރިޓެނ

ބަ
422 003

-
                       

-
                       

305,302
                

-
                    

O
 

ްޝަން 
ބ. ހިތާދޫ ބަނދަރު ރިޓެނ

422 003

-
                       

-
                       

1,960,207
             

-
                    

O
 

ްޝަން 
ސ. މަރަދޫ ބަނދަރު ރިޓެނ

422 003
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

-
                       

-
                       

1,005,237
             

-
                    

O
 

ްޝަން 
އދ. މަހިބަދޫ ބަނދަރު ރިޓެނ

422 003

-
                       

-
                       

16,891,607
           

-
                    

O
 

ސްޓޭޓް ޑިޕާރޓްމަންޓް 
ެސް. 

ދުވާފަރު ބަނދަރު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) ޔޫ.އ
422 003

-
                       

-
                       

3,081,993
             

-
                    

O
 

ރ. މީދޫ ބަނދަރު 
422 003

-
                       

-
                       

13,311,817
           

-
                    

O
ަސްމާދޫ ބަނދަރު 

ރ. ރ
422 003

-
                       

-
                       

24,452,282
           

-
                    

O
ރ. އަލިފުށި ބަނދަރު 

422 003

-
                       

926,175
               

17,597,315
           

-
                    

O
ްޝަން 

ޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކ
އދ. ކުނބުރުދޫ ބަނދަރު އަދި ކ

422 003

-
                       

-
                       

999,349
                

-
                    

O
 

އއ. ތޮއްޑޫ ނެރު ފުންކުރުން 
422 003

-
                       

6,100,000
            

-
                       

-
                    

O
ެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)

ޑޮމ
422 003

-
                       

-
                       

1,100,000
             

-
                    

O
ްޝަން - ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް) 

ްސްޓްރަކ
ސުނާމީ ޑެމޭޖްޑް ހަބަރ ރީކޮނ

ޖައިކާ 
422 003

-
                       

2,000,000
            

8,000,000
             

-
                    

N
ޏ. ފުވައްމުލަކު ބަނދަރުގެ ރިންގް ރިޕެއަރކުރުން 

422 003

-
                       

-
                       

30,000,000
           

-
                    

O
 

ޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
އައުޓަރ އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިފިކ

422 005

-
                       

30,574,182
          

199,470,309
         

ޖުމްލަ

ސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް / 
ސިންގ، ޓްރާން

ސްޓްރީ އޮފް ހައު
މިނި

ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި
15

9,618,869
            

20,971,401
           

96,188,693
       

O
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

422 004

2,667,062
             

4,625,491
         

O
ޭޝަން ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުން

ީސެލިނ
ގދ.ތިނަދޫ ޑ

422 004

-
                       

9,618,869
            

23,638,463
           

ޖުމްލަ
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

ޜަރީ
ސް އެންޑް ޓްރެ

ސްޓްރީ އޮފް ފިނޭން
މިނި

16

-
                       

6,935,151
            

42,146,405
           

260,406,879
     

O
ީސް ބިލްޑިންގ

ޑިވަލޮޕްމަންޓް އޮފް ވެލާނާގޭ އޮފ
421 003

-
                       

6,935,151
            

42,146,405
           

ޖުމްލަ

ޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ސްޓްރީ އޮފް ފި

މިނި
17

2,866,500
            

2,730,000
            

2,600,000
             

8,569,039
         

O
އޮއިވާލި ކަނދުފަތި ހަރުކުރުން

422 999

2,866,500
            

2,730,000
            

2,600,000
             

ޖުމްލަ

ސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ
މިނި

18

-
                       

-
                       

3,796,275
             

-
                    

-
   

ސެންޓަރތަކުގެ 
ިސް 

ސާރވ
2009ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވާ ފެމިލީ ޗިލްޑްރަން 

ިސާ
ްޝަން ފައ

ރިޓެނ
421 003

-
                       

-
                       

500,000
                

3,675,000
         

O
ސެންޓަރ

ިސް 
ސާރވ

ޏ.ފުވައްމުލައް ފެމިލީ ޗިލްޑްރަން 
421 003

-
                       

180,552
               

1,500,000
             

3,791,592
         

O

ސެންޓަރތަކުގައި ޚިދުމަތް 
ިސް 

ސާރވ
 އަތޮޅު ތެރޭ ޗިލްޑްރަން 

ެޝިނަރީއާއި ފަރނިޗަރ ހޯދުން
ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ މ

421 003

-
                       

2,650,000
            

500,000
                

3,150,000
         

O
ސެންޓަރ

ިސް 
ސާރވ

ލ.ފޮނަދޫ ފެމިލީ ޗިލްޑްރަން 
421 003

-
                       

-
                       

500,000
                

3,775,000
         

O
ސެންޓަރ

ިސް 
ސާރވ

އދ.މަހިބަދޫ ފެމިލީ ޗިލްޑްރަން 
421 003
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

-
                       

655,565
               

2,000,000
             

22,331,772
       

O
ަސައްކަތް

ޕަބްލިކް ހެލްތް ލެބޯރެޓަރީގެ އިންޓީރިއަރ މ
421 003

-
                       

123,505
               

500,000
                

2,593,599
         

O
ަސައްކަތްތައް ކުރުން

ޮސްޕިޓަލުގެ އާއިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރިމ
ލ.ގަން ހ

421 003

-
                       

69,300
                 

500,000
                

1,455,300
         

O

ަސައްކަތްތައް 
ޮސްޕިޓަލު އާއިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މ

ޏ.ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުހ

ކުރުން
421 003

-
                       

-
                       

200,000
                

2,437,190
         

O

ްޝަންގެ ލިފްޓް ހަރުކުރުން 
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލު އެކ
ހއ.ދިއްދޫ އަތޮޅު ހ

(ރޭމްޕްއަށް)
421 003

-
                       

-
                       

200,000
                

2,656,099
         

O

ްޝަންގެ ލިފްޓް ހަރުކުރުން 
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލު އެކ
ގއ.ވިލިގިލި އަތޮޅު ހ

(ރޭމްޕަށް)
421 003

-
                       

-
                       

4,000,000
             

64,662,486
       

O
އައިޖީއެމްއެޗް 12 ބުރި އިމާރާތް ނިންމުން

421 003

ްުް
 
ު ަަ3 ެުާާ

 ް
ޮ ެުަ

ް
ޮ 

 
ުްުުު

-
                       

50,000
                 

500,000
                

2,551,232
         

O
ީސް އިމާރާތުގެ 3ވަނަ ބުރި ނިންމުން

ޮސްޕިޓަލުގެ އޮފ
ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރ ހ

421 003

-
                       

50,000
                 

500,000
                

2,456,843
         

O
ީސް އިމާރާތުގެ 3ވަނަ ބުރި ނިންމުން

ޮސްޕިޓަލުގެ އޮފ
ގދ.ތިނަދޫ ރ ހ

421 003

-
                       

91,585
                 

831,706
                

2,990,332
         

O
ީޝަން

ްޝަން ކޮންޕްލ
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލު އެކ
އދ.މަހިބަދޫ އަތޮޅުހ

421 003

-
                       

3,870,507
            

16,027,981
           

ޖުމްލަ

ސް
ސްޕޯޓް

ސް ޔޫތް އެންޑް 
ސަ
ސޯ
ސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަންރި

މިނި
19

-
                       

-
                       

75,000
                  

75,000
              

N
ަސްދޫ

ސެންޓަރ - އއ.ރ
ްސް 

ސްޕޯޓ
ޔޫތް އެންޑް 

421 003

-
                       

-
                       

75,000
                  

ޖުމްލަ
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2012 ށް
2011 ށް

2010 ށް
ޝްރޫޢުގެ

މަ

ލަފާކުރި
ލަފާކުރި

ނޑައެޅި
ބަޖެޓް ކަ

ބަޖެޓް

ރުފިޔާ
ރުފިޔާ

ރުފިޔާ
ޖުމްލަ އަގު

ކޯޑް

ސް
ސްޓޭޓަ

ޝްރޫޢު
ސް / މަ

އޮފީ

ޝްރޫޢުތައް
2011 އަދި 2012 ގެ އައު މަ

20

459,270,870
        

139,327,852
        

-
                       

-
                    

-
   

ަޝްރޫޢުތައް 2010 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފާހަގަކޮށް، 2011 ވަނަ 
މ

އަހަރުގެ ބަޖެޓާއި އެކުގައި ހުށަހެޅޭނެ
421 003

459,270,870
        

139,327,852
        

-
                       

490,000,000
        

290,000,000
        

553,758,360
         

 މުޅި ޖުމްލަ

ހިނގަމުން އަންނަ
O

ނޯޓް :
އަލަށް ފަށްޓާ

N
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(ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގުރާމް  ފިޔަވައި)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ / ޚާއްޞަ ބަޖެޓް

.

. ސިސްޓަމްގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް         5,000,000 .އެސް .އޭ ޕީ 1

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިތީގެ ބަޖެޓު       13,889,443 2

އަލަށް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުން         5,000,000 3

. އަށް ކެޕިޓަލް ދެއްކުމަށް       26,686,600 .ސީ .އެފް .ޑީ އެޗް 4

`

ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓް - 2010

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް           336,919 5

. އާރ. ޑީ           400,000 . ބީ އައި 6

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް           300,142 7

އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް             10,000 8

. އޭ           800,000 . ޑީ އައި 9

. ޕީ ( ގަވަރމަންޓް ލޯކަލް އޮފީސް ކޯސްޓް )        3,759,394 . ޑީ . އެން ޔޫ 10

. ބީ           202,799 . ޑީ އައި 11

ޖުމްލަ      56,385,297
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އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ލޯން އެހީ

.

މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް      37,003,302 1

ކުދިވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯނު ދިނުމާބެހޭ މަޝްރޫޢު      24,104,704 2

ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ލޯން 2       10,955,494 3

ނޑުވެރިކަމުގެ ޑައިވާރސިފިކޭޝަން މަޝްރޫޢު      20,279,898 މަސްވެރިކަމާއި ދަ 4

ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ     105,198,157 5

ޖުމްލަ    197,541,555

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

.

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު      17,503,740 1

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު        7,437,971 2

ޖުމްލަ      24,941,711

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

.

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު           223,500 1

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު           112,500 2

ޖުމްލަ           336,000

އެންވަޔަރަންމަންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

.

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު           815,500 1

ޖުމްލަ           815,500
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އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

.

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު           754,900 1

ޖުމްލަ           754,900

.

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު        5,777,900 1

ޖުމްލަ        5,777,900

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

.

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު             50,000 1

ޖުމްލަ             50,000

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް / ކަރަންޓާއި، ފެނާއި، ނަރުދަމާއާއި ބެހޭބައި

.

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު           457,500 1

ޖުމްލަ           457,500

މުޅި ޖުމްލަ    287,060,363
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު
ރުފިާޔ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރަޙުމަތްތެރި ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން          9,430,509          8,200,000          8,200,000          8,200,000          8,200,000 I
ޖަޕާން          6,573,185          7,400,000          7,400,000          7,400,000          7,400,000 1

އިންޑިޔާ             644,917             600,000             600,000             600,000             600,000 2

ޗައިނާ               63,393             200,000             200,000             200,000             200,000 3

ސްވިޓްޒަރލެންޑް               66,687                     -                     -                     -                     - 4

ބެލްޖިއަމް             144,454                     -                     -                     -                     - 5

މެލޭޝިޔާ          1,273,075                     -                     -                     -                     - 6

ކޮރެޔާ             664,798                     -                     -                     -                     - 7

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢަތް ތަކުން        45,878,480        41,800,000        36,800,000        41,800,000        41,800,000 II
ޔުނިސެފް        14,651,209        16,500,000        15,500,000        16,500,000        16,500,000 1

10,000,000        10,000,000        9,000,000          10,000,000        9,209,489          . .ޕީ .ޑީ .އެން ޔޫ 2

4,500,000          4,500,000          4,500,000          4,500,000          4,439,038          . .އޯ .އެޗް ޑަބްލިޔު 3

ޔުނެސްކޯ               78,654             100,000             100,000             100,000             100,000 4

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ އެހީ

600,000             600,000             500,000             600,000             530,539             . .އޯ .އޭ އެފް 5

2,500,000          2,500,000          2,000,000          2,500,000          2,513,734          . .އޭ .ޕީ .އެފް .އެން ޔޫ 6

.ޕީ ( ޔުނެޕް )             754,026          1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,000,000 .އީ .އެން ޔޫ 7

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑަރިޓީ             150,947             200,000             200,000             200,000             200,000 8

ވޯލްޑް އިސްލާމިކް ކޯލްސޮސައިޓީ             202,180             300,000             300,000             300,000             300,000 9

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެލިފޯނިޔާ ސެންޑިއޭ ގޯ             209,489             200,000             200,000             200,000             200,000 10

އޭޝިޔަން ކުރިކެޓް ކައުންސިލް             317,666             300,000             300,000             300,000             300,000 11

އޭޝިޔަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން             216,151             200,000             200,000             200,000             200,000 12

ސަކެޕް               10,484                     -                     -                     -                     - 13

ކޭނޭޑިޔަން ރެޑް ކްރޮސް          1,313,693                     -                     -                     -                     - 14

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ          1,754,059          2,500,000          1,100,000          2,500,000          2,500,000 15

އޭޝިޔަން އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޓެކްނޮލޮޖީ               38,980                     -                     -                     -                     - 16

އިސްލާމިކް އެޑިޔުކޭޝަނަލް ސައިންޓްފިކް އެންޑް ކަލްޗަރަލް އޮގަނައިޒޭޝަން               63,004                     -                     -                     -                     - 17

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް             377,275             500,000             500,000             500,000             500,000 18

.އެއިޑް                 7,191                     -                     -                     -                     - .އެން ޔޫ 19

އުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް             285,965                     -                     -                     -                     - 20

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް               92,590             100,000             100,000             100,000             100,000 21

ރާބިތަތުލް ޢާލަމިލް އިސްލާމިއްޔާ               76,500                     -                     -                     -                     - 22

ސާރކް ސެކްރެޓެރިއޭޓް               91,892                     -                     -                     -                     - 23

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެތްލެޓިކްސް ފެޑެރޭޝަން             272,085             200,000             200,000             200,000             200,000 24

ދަ ވޯލްޑް ކޮންޒަވޭޝަން ޔޫނިއަން             312,120                     -                     -                     -                     - 25

ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓެރިއޭޓް               64,592                     -                     -                     -                     - 26

ކޮމަންވެލްތް ޔޫތް ޕްރޮގްރާމް އޮފް އޭޝިޔާ               54,115                     -                     -                     -                     - 27

ހޭންޑީކެޕް އިންޓަރނޭޝަނަލް               16,450                     -                     -                     -                     - 28
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު
ރުފިާޔ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިޔާ             318,431             300,000             300,000             300,000             300,000 29

އާރބަން ރިސާރޗްއިން އޭޝިޔާ                 7,981                     -                     -                     -                     - 30

އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް               22,810                     -                     -                     -                     - 31

އޮސް އެއިޑް               80,455                     -                     -                     -                     - 32

.ޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް               16,783                     -                     -                     -                     - އޭ 33

ބްރެސްޓް ފީޑިންގ ޕްރޮމޯޝަން ނެޓްވާރކް އޮފް އިންޑިޔާ               18,742                     -                     -                     -                     - 34

ބެޑްމިންޓަން ކޮންފަޑަރޭޝަން މެލޭޝިޔާ               16,766                     -                     -                     -                     - 35

.ވީ އެއިޑް ސެންޓަރ               33,469                     -                     -                     -                     - .އައި ސާރކް ޓިއުބަކްލޯސިސް އެންޑް އެޗް 36

އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ             318,431             300,000             300,000             300,000             300,000 37

ކޮމަންވެލްތް އެޑިއުކޭޝަން ސެންޓަރ               15,937                     -                     -                     -                     - 38

ދި އޯޕަން ޔުނިވަރސިޓީ ޔޫކޭ             422,399             500,000             500,000             500,000             500,000 39

ފޭޑަރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިނޮޓޭޝަން ފީނާ               16,575                     -                     -                     -                     - 40

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވައިކަޓޯ               21,381                     -                     -                     -                     - 41

.އެން އޮން އޮފީސް ޑްރަގްސް އެންޑް ކްރައިމްސް               63,750                     -                     -                     -                     - ޔޫ 42

ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ބިޔުރޯ               44,038                     -                     -                     -                     - 43

އިންޓަރނޭޝަނަލް ރެޑްކްރޮސް          1,071,886          1,000,000                     -          1,000,000          1,000,000 44

އޭޝިޔަން ޕެސިފިކް ފޯރަމް އޮފް ނެޝަނަލް ހިއުމަން ރައިޓްސް އިންސްޓިޓިއުޓް               26,911                     -                     -                     -                     - 45

.އޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް               22,057                     -                     -                     -                     - .އައި ސީ 46

ސީޑްސް އޭޝިޔާ               10,315                     -                     -                     -                     - 47

.އީ               11,641                     -                     -                     -                     - .އައި އޯ 48

.އައި               14,790                     -                     -                     -                     - .ޓީ .އެފް / އެސް .އެމް އައި 49

.ޑީ               34,550                     -                     -                     -                     - .ޕީ .ޕީ .އެފް އޭ 50

.ބީ                 6,439                     -                     -                     -                     - .ޑީ .އައި އޭ 51

ވެޓްލޭންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް އޭޝިޔާ             248,625                     -                     -                     -                     - 52

16 422 ް ެ  ް ަ ް ެ  ާ ްެޗ .ވީ             16,422                    -                     -                     -                     -53 .ާއރ.ޖީ ބެލްޖިއަމް އެން އެޗް 53

ސަޢޫދީ ޗެރިޓީ ފަންޑް          3,868,781                     -                     -                     -                     - 54

ނޭޕާލްގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން               44,778                     -                     -                     -                     - 55

.ސީ               95,625                     -                     -                     -                     - .ޓީ .އެފް ސީ 56

ކޮލަމްބޯ ޕްލޭން ސްޓާރފް ކޮލެޖް               37,741                     -                     -                     -                     - 57

.އޭ ގެ ސެކްރެޓޭރިއޭޓް               38,040                     -                     -                     -                     - .ޕީ ސީ 58

އޮސްޓްރޭލިއަން ސްޕޯރޓްސް ކޮމިޝަން             114,750                     -                     -                     -                     - 59

.ޕީ ފަންޑް               40,456                     -                     -                     -                     - ސާރކް ޖަޕާން އެސް 60

ގެލެކްސީ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް               11,488                     -                     -                     -                     - 61

.އެސް އައިޑް               51,778                     -                     -                     -                     - ޔޫ 62

ކޮމްސްޓެކް               10,277                     -                     -                     -                     - 63

އިންސްޓިޓިއުޓް ޑި އެމިޝަން             277,699                     -                     -                     -                     - 64

ހޯމް ނެޓް އޭޝިޔާ               21,725                     -                     -                     -                     - 65

.ޑީ / ފްރާންސް             255,549                     -                     -                     -                     - .އާރު އައި 66

މެޖިކް ކިންޑަލް ރިޒޯޓް               15,000                     -                     -                     -                     - 67

އޯއެމްޓީ އޯގަނައިޒޭޝަން މަންޑިއަލް ޑެލް ޓޫރިޒަމް                 9,092                     -                     -                     -                     - 68

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢަތް ތަކުން             241,647                     -                     -                     -                     - III
މިސިޒް ސިލްވިއާ ލޯ                 5,899                     -                     -                     -                     - 1

ޕްރިންސް ނަވާބް ބިން މުޙައްމަދު އަލްސަޢުދު               58,287                     -                     -                     -                     - 2

.ޕީ އިންޑިޔާ               49,961                     -                     -                     -                     - .ވައި ރީޖަނަލް ޑިރެކްޓަރ ސީ 3

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ބިން ޣާނިމްއަލް މަޢާސިދު             127,500                     -                     -                     -                     - 4

ޖުމްލަ        55,550,636        50,000,000        45,000,000        50,000,000        50,000,000
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި ޚަރަދު އައިޓަމްތައް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      40,326,531      34,163,062    36,100,000      36,100,000      31,100,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު        6,973,329      13,336,938      8,900,000        8,900,000        8,900,000

 މުޅިޖުމްލަ      47,299,860      47,500,000    45,000,000      45,000,000      40,000,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު           735,589                   -                 -                   -                   - 221

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      31,810,999      27,388,925    30,450,000      30,450,000      25,450,000 223

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު        6,552,912        1,581,915      3,000,000        3,000,000        3,000,000 225

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް        1,227,031        5,192,222      2,650,000        2,650,000        2,650,000 228

ޖުމްލަ      40,326,531      34,163,062    36,100,000      36,100,000      31,100,000

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

`

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު        3,247,964        3,857,440      4,400,000        4,400,000        4,400,000 291

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު        3,725,365        9,479,498      4,500,000        4,500,000        4,500,000 421

ޖުމްލަ        6,973,329      13,336,938      8,900,000        8,900,000        8,900,000

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު           735,589                   -                 -                   -                   - 221 004

ޖުމްލަ            735,589                   -                 -                   -                   -

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު        2,012,370           175,000         100,000           100,000           100,000 223 012

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު      25,522,684      25,129,760    28,785,000      28,785,000      23,785,000 223 014

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ           642,678           650,000         600,000           600,000           600,000 223 016

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު        3,633,267        1,434,165         965,000           965,000           965,000 223 999

ޖުމްލަ      31,810,999      27,388,925    30,450,000      30,450,000      25,450,000
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި ޚަރަދު އައިޓަމްތައް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ             88,601                   -                 -                   -                   - 225 001

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު        6,440,928        1,579,000      3,000,000        3,000,000        3,000,000 225 005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު             23,383                2,915                 -                   -                   - 225 006

ޖުމްލަ        6,552,912        1,581,915      3,000,000        3,000,000        3,000,000

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ           199,765        4,162,222                 -                   -                   - 228 005

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        1,027,266        1,030,000      2,650,000        2,650,000        2,650,000 228 999

ޖުމްލަ        1,227,031        5,192,222      2,650,000        2,650,000        2,650,000

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ         3,247,964        3,857,440      4,400,000        4,400,000        4,400,000 291 003

ޖުމްލަ        3,247,964        3,857,440      4,400,000        4,400,000        4,400,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް        2,418,101           139,498                 -                   -                   - 421 003

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ           511,268        3,700,000      4,500,000        4,500,000        4,500,000 422 999

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް           295,444        5,640,000                 -                   -                   - 423 002

ރިފަރެންސް ފޮތް           500,552                   -                 -                   -                   - 423 005

ޖުމްލަ        3,725,365        9,479,498      4,500,000        4,500,000        4,500,000
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ދިވެހި ރުފިޔާ
ސް. ޑޮލަރ

ޔޫ. އެ
ދިވެހި ރުފިޔާ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ދިވެހި ރުފިޔާ
ސް. ޑޮލަރ

ޔޫ. އެ
ދިވެހި ރުފިޔާ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ދިވެހި ރުފިޔާ
ސް. ޑޮލަރ

ޔޫ. އެ

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

41,795,942
           

3,265,308
             

54,235,085
           

4,237,116
             

21,345,958
           

1,667,653
             

ސަރުކާރު
ޗައިނާ 

1

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

77,000,000
           

6,015,625
             

64,000,000
           

5,000,000
             

12,600,000
           

984,375
                

ސަރުކާރު
އިންޑިޔާ 

2

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

9,887,501
             

772,461
                

60,737,523
           

4,745,119
             

ސަރުކާރު
ޖަޕާން 

3

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

4,239,347
             

331,199
                

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

ބުރުނާއި
4

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

2,048,000
             

160,000
                

2,211,840
             

172,800
                

-
                        

-
                        

ފިންލޭންޑް
5

-
                        

24,014,848
           

1,876,160
             

30,564,352
           

2,387,840
             

172,323,840
         

13,462,800
           

-
                        

-
                        

ޑެންމާރކް
6

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
އެކިއެކި މަ

ސާ
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައި

2012 ށް ލަފާކުރީ
2010 ށް ލަފާކުރީ

2009 ށް ރިވައިޒްކުރި
2008 ށް 

އެހީދޭ ފަރާތް
2011 ށް ލަފާކުރީ

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

135,876,250
         

10,615,332
           

135,876,250
         

10,615,332
           

ސް
ިޝް ރެޑްކްރޮ

ބްރިޓ
7

-
                        

-
                        

-
                        

113,824,653
         

8,892,551
             

113,824,653
         

8,892,551
             

ސް
ފްރެންޗް ރެޑްކްރޮ

8

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

117,039,821
         

9,143,736
             

ސް
ނެދަރލޭން

9

166,698,624
         

13,023,330
           

139,415,168
         

10,891,810
           

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

ވަކިފަރާތެއް ހަމަނުޖެހޭ
10

166,698,624
         

13,023,330
           

163,430,016
         

12,767,970
           

155,647,642
         

12,159,972
           

552,359,168
         

43,153,060
           

461,424,205
         

36,048,766
           

ޖުމްލަ
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2012
2011

2010
2009

2008

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ޢަދަދު

ސް. ޑޮލަރުން
ޔޫ.އެ

ފެށޭ ތާރީޚް

-
                       

-
                       

-
                       

3,148,681
             

1,667,653
             

4,816,334
         

-
ޗައިނާ

ޝްރޫޢު / ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް 
ސާރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަ

ގައުމީ ދާރުލް އާ

ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު
1

-
                       

-
                       

6,015,625
             

5,000,000
             

984,375
               

12,000,000
        

16/7/2006
އިންޑިޔާ

ސްޓަޑީޒް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ 
ސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް 

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮ

ސްޓަޑީޒް
ސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް 

ޝްރޫޢު / ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮ
މަ

2

-
                       

-
                       

-
                       

772,461
               

4,745,119
             

5,517,580
         

3/6/2007
ޖަޕާން

ޝަން
ސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭ

ސްކޫލް / މިނި
ސް 

ސެކަންޑް ގާލް
3

-
                       

-
                       

331,199
               

-
                       

-
                       

331,199
            

20/08/2007
ބުރުނާއި

ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 
ޝަނަލް ޑިޒަ

ސްކިތެއް ޢިމާރާތްކުރުން / ނޭ
ތ. ބުރުނީގައި މި

ސެންޓަރ
4

-
                       

-
                       

160,000
               

160,000
               

-
                       

320,000
            

-
ފިންލޭންޑް

ސް
ސެންޓަރ / މަތިއުތުރު ޕްރޮވިން

ހއ. މާރަންދޫ، ހދ.ހަނިމާދޫ ކޮމިޔުނިޓީ 
5

-
                       

1,876,160
             

2,387,840
             

13,462,800
           

-
                       

17,726,800
        

15/01/2009
ޑެންމާރކް

ފޯރތް ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
6

-
                       

-
                       

-
                       

10,615,332
           

10,615,332
           

36,722,910
        

1/4/2005
ޝް 

ބްރިޓި

ސް
ރެޑް ކްރޮ

ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު 5 ރަށެއްގައި 466 ގެ ޢިމާރާތް ކޮށް ދިނުމާއި 

ސްދޫކަޅައިދޫ، 
ސްތު ކޮށްދިނުމަށް (ތ.ވިލުފުށި، ތ.މަޑިފުށި، ލ.އި

ދިރިއުޅުން އާރާ

ސެންޓަރ
ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ޝަނަލް ޑިޒަ
ލ.މާބައިދޫ އަދި ލ.ފޮނަދޫ) / ނޭ

7

-
                       

-
                       

3,265,308
             

1,088,435
             

-
                       

5,442,177
         

23/10/2008
ޗައިނާ

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދޭ އެހީ (ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 90 ގެ އެޅުމަށް) / 

ސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަމަންޓް
ސިންގ، ޓްރާން

ސްޓްރީ އޮފް ހައު
މިނި

8

އެހީދޭ ފަރާތް
ޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

ޝްރޫޢު / މަ
މަ

ޝްރޫޢު
މަ

ޞީލް
ސާގެ ތަފް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައި

ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
އެކިއެކި މަ
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2012
2011

2010
2009

2008

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ޢަދަދު

ސް. ޑޮލަރުން
ޔޫ.އެ

ފެށޭ ތާރީޚް

އެހީދޭ ފަރާތް
ޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް

ޝްރޫޢު / މަ
މަ

ޝްރޫޢު
މަ

-
                       

-
                       

-
                       

8,892,551
             

8,892,551
             

26,419,753
        

7/11/2005
ފްރެންޗް 

ސް
ރެޑްކްރޮ

ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނުމީހުނަށް ލ.ގަމުގައި ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ 

ސެންޓަރ
ސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ޝަނަލް ޑިޒަ
ޝްރޫޢު. / ނޭ

މަ
9

-
                       

-
                       

-
                       

12,800
                 

-
                       

12,800
              

22/01/2009
ފިންލޭންޑް

ސްޓްރީ އޮފް ހިޔުމަން 
ސެންޓަރ ޢިމާރާތްކުރުން / މިނި

ވ. ކެޔޮދޫ ކޮމިޔުނިޓީ 

ސް
ސްޕޯޓް

ސް، ޔޫތް އެންޑް 
ސޯ
ރި

10

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

9,143,736
             

12,433,169
        

27/7/2007
ސް
ނެދަރލޭން

ޝްރޫޢު
ގއ. ވިލިނގިލި ބިން ހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަ

11

13,023,330
           

10,891,810
           

-
                       

-
                       

-
                       

-
  -  

-
ޝްރޫޢުއެއް ހަމަ ނުޖެހޭ

ވަކި މަ
12

13,023,330
           

12,767,970
           

12,159,972
           

43,153,060
           

36,048,766
           

ޖުމްލަ

129



ދިވެހި ރުފިޔާ
ސް. ޑޮލަރ

ޔޫ. އެ
ދިވެހި ރުފިޔާ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ދިވެހި ރުފިޔާ
ސް. ޑޮލަރ

ޔޫ. އެ
ދިވެހި ރުފިޔާ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ. އެ

ދިވެހި ރުފިޔާ
ސް. ޑޮލަރ

ޔޫ. އެ

90,785,024
           

7,092,580
             

89,664,589
           

7,005,046
             

62,821,082
           

4,907,897
             

10,666,560
           

833,325
                

1,826,010
             

142,657
                

ސައޫދީ ފަންޑް
1

64,000,000
           

5,000,000
             

51,200,000
           

4,000,000
             

26,965,338
           

2,106,667
             

6,741,338
             

526,667
                

-
                        

-
                        

އަބޫދާބީ ފަންޑް
2

29,144,678
           

2,276,928
             

20,173,926
           

1,576,088
             

20,173,926
           

1,576,088
             

26,962,970
           

2,106,482
             

4,268,531
             

333,479
                

ކުވެއިތް ފަންޑް
3

65,190,758
           

5,093,028
             

74,685,030
           

5,834,768
             

37,959,987
           

2,965,624
             

63,481,818
           

4,959,517
             

21,977,933
           

1,717,026
             

ޖޭބިކް / ޖަޕާން
4

28,114,496
           

2,196,445
             

28,114,496
           

2,196,445
             

28,942,234
           

2,261,112
             

827,738
                

64,667
                  

-
                        

-
                        

ސީ
ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެން

5

47,389,542
           

3,702,308
             

70,706,099
           

5,523,914
             

122,069,901
         

9,536,711
             

89,506,355
           

6,992,684
             

53,807,987
           

4,203,749
             

ޭޝަން
ސިއ

ސޯ
ޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެ

އިންޓަރނ
6

188,517,248
         

14,727,910
           

109,971,853
         

8,591,551
             

108,052,634
         

8,441,612
             

62,839,872
           

4,909,365
             

68,596,787
           

5,359,124
             

ސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް
އި

7

24,648,934
           

1,925,698
             

40,232,742
           

3,143,183
             

37,792,077
           

2,952,506
             

1,013,990
             

79,218
                  

-
                        

-
                        

ޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އިންޓަރނ

8

86,357,197
           

6,746,656
             

90,945,715
           

7,105,134
             

138,528,397
         

10,822,531
           

92,015,450
           

7,188,707
             

34,857,382
           

2,723,233
             

ޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ( އޭ.ޑީ.ބީ )
އ

9

57,600,000
           

4,500,000
             

17,482,931
           

1,365,854
             

12,938,752
           

1,010,840
             

-
                        

-
                        

74,266
                  

5,802
                    

އޯޕެކް ފަންޑް - އޯފިޑް
10

55,303,590
           

4,320,593
             

55,303,590
           

4,320,593
             

55,303,590
           

4,320,593
             

32,778,790
           

2,560,843
             

-
                        

-
                        

ޑެނީޑާ
11

-
                        

-
                        

229,950,477
         

17,964,881
           

256,403,482
         

20,031,522
           

96,995,021
           

7,577,736
             

129,320,333
         

10,103,151
           

އިންގް ބޭންކް
12

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

24,917,568
           

1,946,685
             

66,852,838
           

5,222,878
             

35,050,214
           

2,738,298
             

ސިލޯން
ބޭންކް އޮފް 

13

-
                        

-
                        

4,838,093
             

377,976
                

124,098,918
         

9,695,228
             

579,606,029
         

45,281,721
           

80,306,944
           

6,273,980
             

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ
14

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

325,021,568
         

25,392,310
           

ސްޓްމަންޓް ބޭންކް
ޔޫރަޕިޔަން އިންވެ

15

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

-
                        

6,695,040
             

523,050
                

-
                        

-
                        

ސައިޓީ ޖެނެރަލް އިޓަލީ
ސޮ

16

737,051,469
         

57,582,146
           

883,269,542
         

69,005,433
           

1,056,967,885
      

82,575,616
           

1,136,983,808
      

88,826,860
           

755,107,955
         

58,992,809
           

ޖުމްލަ

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
އެކިއެކި މަ

ސާ
ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯންގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައި

2012 ށް ލަފާކުރީ
2011 ށް ލަފާކުރީ

2010 ށް ލަފާކުރީ
2008

އެހީދޭ ފަރާތް
2009 ށް ރިވައިޒްކުރި
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އިންގް
ޔޫރަޕިޔަން

ޖޭބިކް
ބޭންކް އޮފް

ސަޢޫދީ
ފަރާތް

ެސް.ބީ.އައި
އ

ބޭންކް
ެސްޓްމަންޓް

އިންވ
ޖަޕާން

ސިލޯން
ފަންޑް

އައިޑީބީ
ކުވައިތު ފަންޑް

އައިޑީއޭ
އޭޑީބީ

އޯފިޑް / އޯޕިކް
ޖުމްލަ

ނެދަރލެންޑް
ބޭންކް

ކޮލަމްބޯ
ަޝްރޫޢު

މ

981,575
783,392

142,657
49,724

5,802
ޝްރޫޢު

ޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ
މާލޭ އިންޓަރނޭ

214,035
214,035

ޝްރޫޢު
ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަ

278,674
278,674

ސް 2    އެންވަޔަރަންމަންޓް
ޝްރޫޢު ފޭ

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަ
951,885

951,885
ޝްރޫޢު

ސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ
އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރި

1,286,475
1,286,475

ޝްރޫޢު
ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

އިންފޮމޭ

3,073,282
3,073,282

ޝްރޫޢު
ސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

ސާނީ ވަ
ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އިން

16,292
16,292

ޝްރޫޢު
މުވައްޒަފުންގެ ހުނަވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

438,358
438,358

ޝްރޫޢު
ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުމުގެ މަ

ސްވެރިކަމުގެ 
މަ

1,516,548
1,516,548

ޝްރޫޢު
ސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަ

ސަރުކާރުގެ އޮފީ

10,103,151
10,103,151

ޝްރޫޢު
ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަ

772,241
772,241

ޝަން ޢިމާރާތް
ސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭ

ޕޮލި

871
211

871
211

ްާާ
 ްަ

ޭަަެ ެ
ު 9 ް

ެ
ް
ެ
ްެ

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ބޭރުގެ ލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބުނު - 2008
އެކިއެކި މަ

(qn
iw
 .r

al
oD
 .qs

ew
 .Uy

)

871,211
871,211

ޝަްނ ޢިމާރާތް
ްސ 9 ބުރީެގ އެކަމަޑޭ

ސް.އެ
އެން.އެ

300,000
300,000

މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް (އެމް.އެމް.އޭ)

189,907
189,907

ސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާން

ޑޮމެ

4,630,528
4,630,528

ސް
ސިންގ ފްލެޓް

ހުޅުމާލޭ ހައު

28,009,523
25,392,310

1,717,026
69,720

830,467
ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

5,253,134
5,253,134

ސިންގ ލޯން 2
ޓްރޭޑް ފައިނޭން

105,990
105,990

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން

58,992,809
6,273,980

10,103,151
25,392,310

1,717,026
2,738,298

142,657
5,359,124

333,479
4,203,749

2,723,233
5,802

ޖުމްލަ

58,992,809
މުޅި ޖުމްލަ
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އިންގް
ޔޫރަޕިޔަން

ޖޭބިކް
ބޭންކް އޮފް

ސަޢޫދީ
ފަރާތް

ެސް.ބީ.އައި
އ

ބޭންކް
ެސްޓްމަންޓް

އިންވ
ޖަޕާން

ސިލޯން
ފަންޑް

އައިޑީބީ
ކުވައިތު ފަންޑް

އައިޑީއޭ
އޭޑީބީ

އޯފިޑް / އޯޕިކް
ޖުމްލަ

ނެދަރލެންޑް
ބޭންކް

ކޮލަމްބޯ
ަޝްރޫޢު

މ

12,564,161
10,027,418

1,826,010
636,467

74,266
ޝްރޫޢު

ޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ
މާލޭ އިންޓަރނޭ

2,739,648
2,739,648

ޝްރޫޢު
ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަ

3,567,027
3,567,027

ސް 2    އެންވަޔަރަންމަންޓް
ޝްރޫޢު ފޭ

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަ
12,184,128

12,184,128
ޝްރޫޢު

ސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ
އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރި

16,466,880
16,466,880

ޝްރޫޢު
ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

އިންފޮމޭ

39,338,010
39,338,010

ޝްރޫޢު
ސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

ސާނީ ވަ
ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އިން

208,537
208,537

ޝްރޫޢު
މުވައްޒަފުންގެ ހުނަވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

5,610,982
5,610,982

ޝްރޫޢު
ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުމުގެ މަ

ސްވެރިކަމުގެ 
މަ

19,411,814
19,411,814

ޝްރޫޢު
ސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަ

ސަރުކާރުގެ އޮފީ

129,320,333
129,320,333

ޝްރޫޢު
ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަ

ްާާ
 ްަ

ޭަަެ ެ
ު 9 ް

ޮ

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ބޭރުގެ ލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބުނު - 2008
އެކިއެކި މަ

(ދިވެހި ރުފިޔާއިްނ)

9,884,685
9,884,685

ޝަން ޢިމާާރތް
ސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭ

ޕޮލި

11,151,501
11,151,501

ޝަން ޢިމާރާތް
ސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭ

ސް.އެ
އެން.އެ

3,840,000
3,840,000

މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް (އެމް.އެމް.އޭ)

2,430,810
2,430,810

ސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާން

ޑޮމެ

59,270,758
59,270,758

ސް
ސިންގ ފްލެޓް

ހުޅުމާލޭ ހައު

358,521,894
325,021,568

21,977,933
892,416

10,629,977
ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ޢިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

67,240,115
67,240,115

ސިންގ ލޯން 2
ޓްރޭޑް ފައިނޭން

1,356,672
1,356,672

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން

755,107,955
80,306,944

129,320,333
325,021,568

21,977,933
35,050,214

1,826,010
68,596,787

4,268,531
53,807,987

34,857,382
74,266

ޖުމްލަ

755,107,955
މުޅި ޖުމްލަ
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ފްރެންޗް
ބޭންކް އޮްފ

ފަރާތް
އިންގް

ޖޭބިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ެސް.ބީ.އައި
އ

އަބޫދާބީ
އިފާޑް

ޑެނީޑާ
ޮސައިޓީ

ސ
ސިލޯން

ސަޢޫދީ
އައިޑީބީ

ކުވައިތު ފަންޑް
އައިޑީއޭ

އޭޑީބީ
ޖުމްލަ

ބޭންކް
ޖަޕާން

ްސީ
އެޖެނ

ފަންޑު
ޖެނެރަލް

ކޮލަމްބޯ
ފަންޑް

ޝްރޫޢު
މަ

1,843,801
1,843,801

ޝްރޫޢު
ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަ

706,771
706,771

ސް 2
ޝްރޫޢު ފޭ

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަ
212,356

212,356
ޝްރޫޢު

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަ
64,167

64,167
ސް 2

ޝްރޫޢު ފޭ
ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަ

2,286,682
2,286,682

ޝްރޫޢު
ސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރި
1,197,524

1,197,524
ޝްރޫޢު

ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ
އިންފޮމޭ

2,560,843
2,560,843

ޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭ

1,808,437
1,808,437

ޝްރޫޢު
ސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

ސާނީ ވަ
ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އިން

1,725,187
1,725,187

ޝްރޫޢު
މުވައްޒަފުންގެ ހުނަވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

4,784,520
4,784,520

ޝްރޫޢު
ސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަ

ސަރުކާރުގެ އޮފީ
438,358

438,358
ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުން

ސްވެރިކަމުގެ 
މަ

500,000
500,000

ޝްރޫޢު
ކުދިވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯނު ދިނުމާބެހޭ މަ

833,325
833,325

ޝްރޫޢު
ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަ

208,091
208,091

ޝްރޫޢު
ސްޓަމާއިބެހޭ މަ

ސި
އަތޮޅުތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ 

261,421
261,421

ސް
ސްޓެން

ސި
ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓެކްނިކަލް އެ

ޕްރައިވެޓް 
1,742,214

1,742,214
ޝަން ޢިމާރާތް

ސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭ
ޕޮލި

1
758

114
1

758
114

ޝަން ޢމާރާތް
ސް 9 ބުރގެ އެކަމަޑޭ

ްސ.އެ
އެްނ.އެ

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ބޭރުގެ ލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރި - 2009 (ރިވައިޒްކުރި)
އެކިއެކި މަ

(qn
iw
 .r

al
oD
 .qs

ew
 .Uy

)

1,758,114
1,758,114

ޝނ ޢިމރތ
ސ 9 ބރީގ އކމޑ

ސ.އ
އނ.އ

2,509,713
2,509,713

މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް (އެމް.އެމް.އޭ)
7,577,736

7,577,736
ޝްރޫޢު

ސްދޫ، ޅ.ހިންނަވަރު ބިންހިއްކުމުގެ މަ
ބ.ތުޅާދު، ކ.ތުލު

79,218
79,218

ޝްރޫޢު
ނޑުވެރިކަމުގެ މަ

ސްވެރިކަމާއި ދަ
މަ

1,011,122
1,011,122

ސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާން

ޑޮމެ
41,781,393

41,781,393
ސިލިޓީޒް

ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް ފެ
1,192,865

1,192,865
ނިއު އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

540,231
262,681

277,550
ސްތުކުރުން

ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އާންމުންގެ ދިރިއުޅުން އާރާ
6,486,055

4,959,517
1,526,538

ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ގެދޮރު ހަލާކުވެފައިވާ މީހުންނަށް ގެދޮރު އަޅާދިނުން
526,667

526,667
ސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން

ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން 300 ހައު
64,667

64,667
ސްވަރޭޖް ނެޓްވަރކް ޤާއިމްކުރުން

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމާއި 
523,050

523,050
ސްޓަމް

ސި
ސް ރާޑަރ 

ސާރވެލައިން
ސެކަންޑަރީ 

1,204,119
1,204,119

ޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ޕެން

207,244
207,244

ސިންގ ލޯން 
ޓްރޭޑް ފައިނޭން

2,190,969
2,190,969

ސިންގ ލޯން 2
ޓްރޭޑް ފައިނޭން

88,826,860
7,577,736

4,959,517
64,667

45,281,721
526,667

79,218
2,560,843

523,050
5,222,878

833,325
4,909,365

2,106,482
6,992,684

7,188,707
ޖުމްލަ
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ފްރެންޗް
ބޭންކް އޮފް

ފަރާްތ
އިންގް

ޖޭބިކް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ެސް.ބީ.އައި
އ

އަބޫދާބީ
އިފާޑް

ޑެނީޑާ
ޮސައިޓީ

ސ
ސިލޯން

ސަޢޫދީ
އައިޑީބީ

ކުވައިތު ފަންޑް
އައިޑީއޭ

އޭޑީބީ
ޖުމްލަ

ބޭންކް
ޖަޕާން

ްސީ
އެޖެނ

ފަންޑު
ޖެނެރަލް

ކޮލަމްބޯ
ފަންޑް

ޝްރޫޢު
މަ

23,600,653
23,600,653

ޝްރޫޢު
ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަ

9,046,669
9,046,669

ސް 2
ޝްރޫޢު ފޭ

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަ
2,718,157

2,718,157
ޝްރޫޢު

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަ
821,338

821,338
ސް 2

ޝްރޫޢު ފޭ
ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަ

29,269,530
29,269,530

ޝްރޫޢު
ސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރި
15,328,307

15,328,307
ޝްރޫޢު

ޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ
އިންފޮމޭ

32,778,790
32,778,790

ޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭ

23,147,994
23,147,994

ޝްރޫޢު
ސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

ސާނީ ވަ
ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އިން

22,082,394
22,082,394

ޝްރޫޢު
މުވައްޒަފުންގެ ހުނަވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަ

61,241,856
61,241,856

ޝްރޫޢު
ސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަ

ސަރުކާރުގެ އޮފީ
5,610,982

5,610,982
ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުން

ސްވެރިކަމުގެ 
މަ

6,400,000
6,400,000

ޝްރޫޢު
ކުދިވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯނު ދިނުމާބެހޭ މަ

10,666,560
10,666,560

ޝްރޫޢު
ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަ

2,663,565
2,663,565

ޝްރޫޢު
ސްޓަމާއިބެހޭ މަ

ސި
އަތޮޅުތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ 

3,346,189
3,346,189

ސް
ސްޓެން

ސި
ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޓެކްނިކަލް އެ

ޕްރައިވެޓް 
22,300,339

22,300,339
ޝަން ޢިމާރާތް

ސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭ
ޕޮލި

22
503

859
22

503
859

ޝަން ޢމާރާތް
ސް 9 ބުރގެ އެކަމަޑޭ

ްސ.އެ
އެްނ.އެ

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ބޭރުގެ ލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރި - 2009 (ރިވައިޒްކުރި)
އެކިއެކި މަ

(ދިވެހި ރުފިޔާއިން)

22,503,859
22,503,859

ޝނ ޢިމރތ
ސ 9 ބރީގ އކމޑ

ސ.އ
އނ.އ

32,124,326
32,124,326

މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް (އެމް.އެމް.އޭ)
96,995,021

96,995,021
ޝްރޫޢު

ސްދޫ، ޅ.ހިންނަވަރު ބިންހިއްކުމުގެ މަ
ބ.ތުޅާދު، ކ.ތުލު

1,013,990
1,013,990

ޝްރޫޢު
ނޑުވެރިކަމުގެ މަ

ސްވެރިކަމާއި ދަ
މަ

12,942,361
12,942,361

ސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާން

ޑޮމެ
534,801,830

534,801,830
ސިލިޓީޒް

ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް ފެ
15,268,672

15,268,672
ނިއު އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

6,914,957
3,362,317

3,552,640
ސްތުކުރުން

ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބިފައިވާ އާންމުންގެ ދިރިއުޅުން އާރާ
83,021,504

63,481,818
19,539,686

ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ގެދޮރު ހަލާކުވެފައިވާ މީހުންނަށް ގެދޮރު އަޅާދިނުން
6,741,338

6,741,338
ސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން

ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން 300 ހައު
827,738

827,738
ސްވަރޭޖް ނެޓްވަރކް ޤާއިމްކުރުން

ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުމާއި 
6,695,040

6,695,040
ސްޓަމް

ސި
ސް ރާޑަރ 

ސާރވެލައިން
ސެކަންޑަރީ 

15,412,723
15,412,723

ޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ޕެން

2,652,723
2,652,723

ސިންގ ލޯން 
ޓްރޭޑް ފައިނޭން

28,044,403
28,044,403

ސިންގ ލޯން 2
ޓްރޭޑް ފައިނޭން

1,136,983,808
96,995,021

63,481,818
827,738

579,606,028
6,741,338

1,013,990
32,778,790

6,695,040
66,852,838

10,666,560
62,839,872

26,962,970
89,506,355

92,015,450
ޖުމްލަ
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ސެޕްޓެމްބަރ 

2009 ގެ ލޯން 

ބާކީ
ސްޓް

އިންޓަރެ

ލޯނުގެ ޢަދަދު

ސް.
ޔޫ.އެ

ޑޮލަރުން

2012
2011

2010

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

އަހަރު
އަހަރު

%

ސައޫދީ ފަންޑް

2,925,954
       

2,838,420
       

2,407,921
         

9,866,617
        

26
6

1
12,000,000

     
26-10-2006

ްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ގއ. އަތޮޅު
ްސްޓްރަކ

ަޝްރޫޢު : ރިކޮނ
މ

1

ްޞަދު : ގއ އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ބޯހިޔާވަހިކަން ތަރައްޤީކުރުން
މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

4,166,626
       

4,166,626
       

2,499,976
         

15,000,000
      

25
6

1
15,000,000

     
24/09/2009

ްސް
ްޝަން އޮފް ހާރބާރ ޕްރޮޖެކްޓ

ްސްޓްރަކ
ަޝްރޫޢު : ރިކޮނ

މ
2

ްޞަދު : އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ލަފާފުރުން ތަރައްޤީކުރުން
މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

7,092,580
       

7,005,046
       

4,907,897
         

ޖުމްލަ

އަބޫދާބީ ފަންޑް

5,000,000
       

4,000,000
       

2,106,667
         

-
                   

10
3

LIB
O

R
+0.55

15,000,000
     

ސޮއި ނުކުރޭ
ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް            އޭރިޔާ

ާސްޓްރަކްޗަރ އިން 
ުސިންގ އިންފްރ

ަޝްރޫޢު : ހައ
މ

1

ްޞަދު : މ. ކޮޅުފުށީ ބޯހިޔާވަހިކަން ތަރައްޤީކުރުން
މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

5,000,000
       

4,000,000
       

2,106,667
         

ޖުމްލަ

ކުވެއިތް ފަންޑް

2,276,928
       

1,576,088
       

1,576,088
         

5,691,785
        

25
5

0.5
5,725,500

       
11/8/2005

ސުނާމީ ޑެމޭޖްޑް ޔުޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް
ޭޝަން އޮފް 

ަޝްރޫޢު : ރިހެބިލިޓ
މ

1

ސުނާމީއާ ގުޅިގެން ލިބިފައިވާ                 
ްޞަދު : އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް 

މަޤ

ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކުރުްނ
ްސްޕޯޓް އެންޑް                 

ުސިންގ، ޓްރާނ
ިސްޓްރީ އޮފް ހައ

ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް
2,276,928

       
1,576,088

       
1,576,088

         
ޖުމްލަ

ސޮއި 
ލޯނުގައި 

ކުރި ތާރީޚް

ޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް
އެކިއެކި މަ

ޞީްލ
ސާގެ ތަފް

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައި

ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު

ލޯނުގެ މުއްދަތު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އާއެކު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް

ޞަދު
ޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ހިންގާ ފަރާތް އަދި މަޤް

ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަ
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ސެޕްޓެމްބަރ 

2009 ގެ ލޯން 

ބާކީ
ސްޓް

އިންޓަރެ

ލޯނުގެ ޢަދަދު

ސް.
ޔޫ.އެ

ޑޮލަރުން

2012
2011

2010

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

އަހަރު
އަހަރު

%

ސޮއި 
ލޯނުގައި 

ކުރި ތާރީޚް

ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަާފކުރާ ޢަދަދު

ލޯނުގެ މުއްދަތު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އާއެކު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް

ޞަދު
ޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ހިންގާ ފަރާތް އަދި މަޤް

ޖޭބިކް / ޖަޕާންލޯނުދޭ ފަރާތް / މަ

5,093,028
       

5,834,768
       

2,965,624
         

18,985,779
      

24
10

0.8
23,388,960

     
7/5/2006

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރިކޮނ
ޯސްޓް 

ަޝްރޫޢު : ޕ
މ

1

ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާ އާއި             
ްޞަދު : 

މަޤ

ބަނދަރުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކުރުން

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

5,093,028
       

5,834,768
       

2,965,624
         

ޖުމްލަ

ސީ
ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެން

2,196,445
       

2,196,445
       

2,261,112
         

21,964,453
      

20
10

1
23,685,000

     
6/8/2008

ޭޝަން އޮފް               
ާސް އެންޑް ކްރިއ

ޭޝަން އޮފް ހާރބ
ަޝްރޫޢު : ރިހެބިލިޓ

މ

ސްވަރޭޖް ނެޓްވޯރކް

1

ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާ އާއި             
ްޞަދު : 

މަޤ

ބަނދަރުތަކަށް ލިބުނު ގެއްލުން މަރާމާތުކުރުން

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

2,196,445
       

2,196,445
       

2,261,112
         

ޖުމްލަ

ޝަން
ސިއޭ

ސޯ
ޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެ

އިންޓަރނޭ

-
                 

-
                 

3,340,838
         

3,960,443
        

40
10

0.75
12,453,000

     
04-10-2004

ަސީލަތްތައް                   
ްސާނީ ވ

ަޝްރޫޢު : ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އިނ
މ

ަޝްރޫޢު
ތަރައްޤީކުރުމުގެ  މ

1

ަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
ްސާނީ ވ

ްޞަދު : އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ އިނ
މަޤ

ޭޝަން
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކ

ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

-
                 

2,002,082
       

2,890,883
         

5,102,678
        

40
10

0.75
7,700,000

       
23-06-2008

ަޝްރޫޢު : މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް
މ

2

ްޞަދު : ރާއްޖޭގައި އެންމެ ޒަމާނީ ބޭންކިންގގެ ހިދުމަތްތައް ދިނުން
މަޤ

ްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ
ހިންގާ ފަރާތް : މޯލްޑިވ
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ސެޕްޓެމްބަރ 

2009 ގެ ލޯން 

ބާކީ
ސްޓް

އިންޓަރެ

ލޯނުގެ ޢަދަދު

ސް.
ޔޫ.އެ

ޑޮލަރުން

2012
2011

2010

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

އަހަރު
އަހަރު

%

ސޮއި 
ލޯނުގައި 

ކުރި ތާރީޚް

ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަާފކުރާ ޢަދަދު

ލޯނުގެ މުއްދަތު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އާއެކު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް

ޞަދު
ޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ހިންގާ ފަރާތް އަދި މަޤް

ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަ

3,119,261
       

2,355,738
       

2,138,896
         

11,410,931
      

40
10

0.75
13,150,000

     
09/04/2008

ަޝްރޫޢު : ނިއު އެންވަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
މ

3

ްޞަދު : ރާއްޖޭގައި ތިމާވެށީގެ އާންމު ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުން
މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

583,047
          

1,166,094
       

1,166,094
         

3,800,000
        

40
10

0.75
3,800,000

       
08/12/2009

ްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ަޝްރޫޢު : ޕެނ

މ
4

ްޝަން ފަންޑެއް ޤާއިމްކުރުން
ްޞަދު : ރާއްޖޭގައި ޒަމާނީ ޕެނ

މަޤ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

3,702,308
       

5,523,914
       

9,536,711
         

ޖުމްލަ

1,950,225
       

3,398,074
       

1,109,057
         

6,593,010
        

25
7

2.5
6,699,000

       
26-07-2004

ަޝްރޫޢު
ިސްޓަމާއިބެހޭ މ

ސ
ަޝްރޫޢު : އަތޮޅުތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ 

މ
1

ސާފުބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް                  
ްޞަދު : ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށަށް 

މަޤ

ޤާއިމްކޮށްދިނުން

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

-
                 

-
                 

1,883,180
         

1,883,180
        

25
7

2.5
3,219,459

       
14-09-2005

ަޝްރޫޢު
ަޝްރޫޢު : ކުދިވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯނު ދިނުމާބެހޭ މ

މ
2

ްޞަދު : ރާއްޖޭގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ތަރައްޤީކޮށް             
މަޤ

ފުޅާކުރުްނ
ްސް
ހިންގާ ފަރާތް :  ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވ

4,958,330
       

3,093,477
       

3,093,477
         

12,295,636
      

25
7

1.26
12,600,000

     
12/09/2007

ސުނާމީ             
ުސިންގ އިން 

ޭސިކް ހައ
ްޝަން އޮފް ބ

ްސްޓްރަކ
ަޝްރޫޢު : ކޮނ

މ

ްސް
އެފެކްޓެޑް އައިލެންޑ

3

ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން ގެދޮރު ހަލާކުވެފައިވާ މީހުންނަށް ގެދޮރު           
ްޞަދު : 

މަޤ

އަޅައިދިނުން

ސެންޓަރ
ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް 

ިސ
ެޝަނަލް ޑ

ހިންގާ ފަރާތް : ނ

4,486,022
       

2,100,000
       

1,500,000
         

14,862,644
      

20
5

3.64
15,000,000

     
18-02-2008

ްސް
ސުނާމީ ވިކްޓިމ

ާސް ފޮރ 
ްޝަން އޮފް ހާރބ

ްސްޓްރަކ
ަޝްރޫޢު : ކޮނ

މ
4

ސުނާމީ ގައި ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްރަށުގެ ބަނދަރުހެދުން
ްޞަދު : 

މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

ސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް
އި
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ސެޕްޓެމްބަރ 

2009 ގެ ލޯން 

ބާކީ
ސްޓް

އިންޓަރެ

ލޯނުގެ ޢަދަދު

ސް.
ޔޫ.އެ

ޑޮލަރުން

2012
2011

2010

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

އަހަރު
އަހަރު

%

ސޮއި 
ލޯނުގައި 

ކުރި ތާރީޚް

ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަާފކުރާ ޢަދަދު

ލޯނުގެ މުއްދަތު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އާއެކު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް

ޞަދު
ޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ހިންގާ ފަރާތް އަދި މަޤް

ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަ

-
                 

-
                 

855,898
            

1,041,379
        

4
1

LIB
O

R
+0.1

8,300,000
       

24-10-2007
ްސިންގ ލޯން 2

ަޝްރޫޢު : ޓްރޭޑް ފައިނޭނ
މ

5

ްޞަދު : ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުން
މަޤ

ސީ އަދި މިފްކޯ
ސީ.

ެސް.ޓީ.އޯ، އެމް.ޓީ.
ހިންގާ ފަރާތް : އ

3,333,333
       

-
                 

-
                   

-
                   

25
7

2.5
7,400,000

       
ސޮއި ނުކުރޭ

ިސްޓަމް ތަރައްޤީކުރުން
ސ
ސ. އަތޮޅު ފާހާނާ 

ަޝްރޫޢު : 
މ

6

ސ. އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުން
ްޞަދު : 

މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                  
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

އެންވަޔަރަންމަންޓް
14,727,910

     
8,591,551

       
8,441,612

         
ޖުމްލަ

ޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
އިންޓަރނޭ

583,739
          

1,167,477
       

544,268
            

1,790,963
        

40
10

0.75
2,039,772

       
25-09-2005

ަޝްރޫޢު
ނޑުވެރިކަމުގެ މ

ަސްވެރިކަމާއި ދަ
ަޝްރޫޢު : މ

މ
1

ސިނާއަތް ތަރައްޤީކުރުން
ނޑުވެރިކަމުގެ 

ަސްވެރިކަމާއި ދަ
ްޞަދު : މ

މަޤ

ިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ިސްޓްރީ އޮފް ފ

ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

589,385
          

589,385
          

823,871
            

2,050,000
        

40
10

0.75
2,050,000

       
28-06-2006

ަޝްރޫޢު
ނޑުވެރިކަމުގެ މ

ަސްވެރިކަމާއި ދަ
ަޝްރޫޢު : މ

މ
2

ސިނާއަތް ތަރައްޤީކުރުން
ނޑުވެރިކަމުގެ 

ަސްވެރިކަމާއި ދަ
ްޞަދު : މ

މަޤ

ިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ިސްޓްރީ އޮފް ފ

ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

752,574
          

1,386,321
       

1,584,367
         

3,505,000
        

40
10

0.75
3,505,000

       
04/02/2008

ަޝްރޫޢު
ޭޝަން މ

ސިފިކ
ނޑުވެރިކަމުގެ ޑައިވާރ

ަސްވެރިކަމާއި ދަ
ަޝްރޫޢު : މ

މ
3

ސިނާއަތް ތަރައްޤީކުރުން
ނޑުވެރިކަމުގެ 

ަސްވެރިކަމާއި ދަ
ްޞަދު : މ

މަޤ

ިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ިސްޓްރީ އޮފް ފ

ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

1,925,698
       

3,143,183
       

2,952,506
         

ޖުމްލަ

ޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ( އޭ.ޑީ.ބީ )
އޭ

-
                 

1,346,684
       

865,845
            

2,840,743
        

32
8

1 - 1.5
8,000,000

       
26-04-2002

ަޝްރޫޢު
ިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މ

ަޝްރޫޢު : އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރ
މ

1

ްޞަދު : އަތޮޅުތަކުގެ ކަރަންޓް ތަރައްޤީކުރުން
މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                  
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

އެންވަޔަރަންމަންޓް

1,063,886
       

557,097
          

1,262,312
         

3,801,256
        

32
8

1 - 1.5
9,500,000

       
26-04-2002

ަޝްރޫޢު
ޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މ

ަޝްރޫޢު : އިންފޮމ
މ

2

ިސްޓަމެއް ތަރައްޤީކުރުން
ސ
ްޞަދު : ރާއްޖޭގައި އީ-ގަވަރމަންޓް 

މަޤ

ޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ
ސެންޓަރ އޮފް އިންފޮރމ

ެޝަނަލް 
ހިންގާ ފަރާތް : ނ
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ސެޕްޓެމްބަރ 

2009 ގެ ލޯން 

ބާކީ
ސްޓް

އިންޓަރެ

ލޯނުގެ ޢަދަދު

ސް.
ޔޫ.އެ

ޑޮލަރުން

2012
2011

2010

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

އަހަރު
އަހަރު

%

ސޮއި 
ލޯނުގައި 

ކުރި ތާރީޚް

ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަާފކުރާ ޢަދަދު

ލޯނުގެ މުއްދަތު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އާއެކު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް

ޞަދު
ޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ހިންގާ ފަރާތް އަދި މަޤް

ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަ

908,162
          

869,469
          

1,000,907
         

3,403,181
        

32
8

1 - 1.5
6,115,250

       
07-05-2004

ަޝްރޫޢު
ަޝްރޫޢު : މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މ

މ
3

ްޞަދު : ރާއްޖޭގެ މީހުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް ވަޒީފާގެ                
މަޤ

ުސަތުތައް އތުރުކުރުްނ
ުފރ

ަސް ޔޫތް އެންޑް                 
ޯސ
ިސ
ިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރ

ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

ްްސ
ސްޕޯޓ

2,275,467
       

1,403,242
       

981,758
            

4,824,276
        

32
8

1 - 1.5
6,000,000

       
20-09-2005

ޭސް 2
ަޝްރޫޢު ފ

ސަރަހައްދީ ތަރައްޤީގެ މ
ަޝްރޫޢު : 

މ
4

ސަރަހައްދު ތަރައްޤީކުރުން
ްޞަދު : ރާއްޖޭގެ މެދު 

މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                  
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

އެންވަޔަރަންމަންޓް

-
                 

1,468,534
       

2,937,067
         

5,098,761
        

32
8

1 - 1.5
6,000,000

       
ްސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާނ
ަޝްރޫޢު : ޑޮމ

މ
5

ްޞަދު : މާލޭގެ އުތުރުފަރާތުގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުން
މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                  
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

އެންވަޔަރަންމަންޓް

1,749,141
       

1,460,108
       

3,774,642
         

-
                   

32
8

1 - 1.5
7,500,000

       
13/01/2009

ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ަޝްރޫޢު : ޕްރައިވެޓް 

މ
6

ްޞަދު : ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުން
މަޤ

ޜަރީ /                   
ްސް އެންޑް ޓްރެ

ިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނ
ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

ްސް މަނިޓަރީ 
ިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް /                   މޯލްޑިވ

މިނ

އޮތޯރިޓީ

750,000
          

-
                 

-
                   

-
                   

40
10

1 - 1.5
1,500,000

       
ސޮއި ނުކުރޭ

ިސްޓެންޓް ލޯން
ެސ
ަޝްރޫޢު : ޓެކްނިކަލް އ

މ
7

ސަރުކާރު އިދާރާތަކަށް ފަންނީ އެހީ ހޯދައިދިނުމަށް
ްޞަދު : 

މަޤ

ހިންގާ ފަރާތް : -

6,746,656
       

7,105,134
       

10,822,531
       

ޖުމްލަ

އޯޕެކް ފަންޑް - އޯފިޑް

1,500,000
       

1,365,854
       

1,010,840
         

6,000,000
        

20
5

4.25
6,000,000

       
04/12/2008

ސުނާމީ                
ާސް ފޮރ ދި 

ްޝަން އޮފް ހާރބ
ްސްޓްރަކ

ަޝްރޫޢު : ކޮނ
މ

ްސް ޕްރޮޖެކްޓް
ވިކްޓިމ

1

ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ރަށްރަށުގެ ބަނދަރު ހެދުން
ްޞަދު : 

މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                  
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

އެންވަޔަރަންމަންޓް
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ސެޕްޓެމްބަރ 

2009 ގެ ލޯން 

ބާކީ
ސްޓް

އިންޓަރެ

ލޯނުގެ ޢަދަދު

ސް.
ޔޫ.އެ

ޑޮލަރުން

2012
2011

2010

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

އަހަރު
އަހަރު

%

ސޮއި 
ލޯނުގައި 

ކުރި ތާރީޚް

ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަާފކުރާ ޢަދަދު

ލޯނުގެ މުއްދަތު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އާއެކު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް

ޞަދު
ޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ހިންގާ ފަރާތް އަދި މަޤް

ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަ

3,000,000
       

-
                 

-
                   

-
                   

20
5

4.25
6,000,000

       
ސޮއި ނުކުރޭ

ާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް
ަޝްރޫޢު : އިންފްރ

މ
2

ާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުން
ްޞަދު : އިންފްރ

މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                  
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

އެންވަޔަރަންމަންޓް

4,500,000
       

1,365,854
       

1,010,840
         

ޖުމްލަ

ޑެނީޑާ

4,320,593
       

4,320,593
       

4,320,593
         

24,700,000
      

12
2

-
                  

24,700,000
     

15/1/2009
ޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ަޝްރޫޢު : ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރ
މ

1

ްޞަދު : މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން
މަޤ

ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ހިންގާ ފަރާތް : 

4,320,593
       

4,320,593
       

4,320,593
         

ޖުމްލަ

އިންގް ބޭންކް

-
                 

17,964,881
     

20,031,522
       

-
                   

12
2

EU
R

IB
O

+1.2
44,160,000

     
ސޮއި ނުކުރޭ

ަޝްރޫޢު
ަޝްރޫޢު : 3 ރަށެއްގައި ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރުހެދުމުގެ މ

މ
1

ުސްދޫ އަދި ތުޅާދޫ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުން
ްޞަދު : ހިންނަވަރު، ތުލ

މަޤ

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

-
                 

17,964,881
     

20,031,522
       

ޖުމްލަ

ސިލޯން
ބޭންކް އޮފް 

-
                 

-
                 

1,946,685
         

5,746,685
        

6
1

U
S Prim

e + 1.5
14,963,727

     
12/01/2005

ަޝްރޫޢު
ީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މ

ސަރުކާރުގެ އޮފ
ަޝްރޫޢު : 

މ
1

ީސްތައް ހިންގުމަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން           
ސަރުކާރު އޮފ

ްޞަދު : 
މަޤ

ހައްލުކުރުން

ްސްޕޯޓް އެންޑް                 
ުސިންގ، ޓްރާނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހައ
ހިންގާ ފަރާތް :  މިނ

 އެންވަޔަރަންމަންޓް

-
                 

-
                 

1,946,685
         

ޖުމްލަ
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ސެޕްޓެމްބަރ 

2009 ގެ ލޯން 

ބާކީ
ސްޓް

އިންޓަރެ

ލޯނުގެ ޢަދަދު

ސް.
ޔޫ.އެ

ޑޮލަރުން

2012
2011

2010

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް.ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

ސް. ޑޮލަރ
ޔޫ.އެ

އަހަރު
އަހަރު

%

ސޮއި 
ލޯނުގައި 

ކުރި ތާރީޚް

ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަާފކުރާ ޢަދަދު

ލޯނުގެ މުއްދަތު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް އާއެކު

ގްރޭސް ޕީރިއަޑް

ޞަދު
ޝްރޫޢުގެ ނަމާއި ހިންގާ ފަރާތް އަދި މަޤް

ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަ

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

-
                 

-
                 

1,133,928
         

10
1

Libor + 3
5,000,000

       
15-10-2006

ޭޝަން ޢިމާރާތް
ިސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑ

ަޝްރޫޢު : ޕޮލ
މ

1

ީސް            
ޭޝަން އަދި އޮފ

ިސްގެ އެކޮމޮޑ
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

ްޞަދު : މޯލްޑިވ
މަޤ

ޖާގަ އިތުރުކުރުން

ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

ހިންގާ ފަރާތް : މޯލްޑިވ

377,976
          

342,694
            

10
1

Libor + 3
5,000,000

       
15-10-2006

ޭޝަން ޢިމާރާތް
ަޝްރޫޢު : އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. 9 ބުރީގެ އެކަމަޑ

މ
2

ީސް ޖާގަ އިތުރުކުރުން
ޯސްގެ އޮފ

ްސް ފ
ޭޝަނަލް ޑިފެނ

ްޞަދު : ނ
މަޤ

ޯސް
ްސް ފ

ޭޝަނަލް ޑިފެނ
ހިންގާ ފަރާތް : ނ

-
                 

-
                 

8,218,606
         

41,437,212
      

1.5%
 on 50m

100,000,000
   

24-12-2008
ެސިލިޓީ

ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް ފ
ަޝްރޫޢު : 

މ
4

ްސުމަށް
ްޞަދު : ބަޖެޓް ޚަރަދު ހަމަޖެއ

މަޤ

ޜަރީ /                   
ްސް އެންޑް ޓްރެ

ިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނ
ހިންގާ ފަރާތް : މިނ

ިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މިނ

-
                 

377,976
          

9,695,228
         

ޖުމްލަ

57,582,146
     

69,005,433
     

82,575,616
       

މުޅި ޖުމްލަ

2,575,268
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2012 ށް 2011 ށް 2010 ށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި
ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

1 - މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް          499,437,182          472,037,597          471,855,950

މަތި އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ބަޖެޓް                         -                         -                         - 1.1

( ހއ )          155,088,010          167,356,407          170,679,322 ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި 1.2

( ހދ )          229,990,985          180,375,748          173,205,736 ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި 1.3

( ށ )          114,358,187          124,305,442          127,970,892 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރި 1.4

2 - އުތުރު ޕްރޮވިންސް          475,759,424          435,441,843          453,824,936

އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ބަޖެޓް                         -                         -                         - 2.1

( ނ )            95,900,264          100,887,676          103,666,705 މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި 2.2

( ރ )          197,910,458          141,565,411          148,440,869 މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި 2.3

( ބ )            90,469,797            93,075,535            96,583,257 މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރި 2.4

( ޅ )            91,478,905            99,913,220          105,134,105 ފާދިއްޕޮޅު 2.5

3 - މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް          275,025,416          264,951,944          266,667,078

މެދު އުތުރު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ބަޖެޓް                         -                         -                         - 3.1

( ކ )            81,603,152            81,410,384            83,429,056 މާލެއަތޮޅު 3.2

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

2010 - 2012 ށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގައި ސީދާ ގޮތެއްގައި
ޕްރޮވިންސްތަކަށް ހިމެނޭ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

އަތޮޅު

, , , , , , ( ) ލ

( އއ )            59,561,929            61,048,912            64,742,147 އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރި 3.3

( އދ )          105,574,356            88,910,944            87,657,332 އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރި 3.4

( ވ )            28,285,980            33,581,704            30,838,542 ފެލިދެއަތޮޅު 3.5

4 - މެދު ޕްރޮވިންސް          195,619,026          231,094,140          212,528,537

މެދު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ބަޖެޓް                         -                         -                         - 4.1

( މ )            57,179,623            78,638,580            60,467,106 މުލަކަތޮޅު 4.2

( ފ )            62,516,900            70,194,405            69,441,499 ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި 4.3

( ދ )            75,922,503            82,261,155            82,619,932 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރި 4.4

5 - މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް          258,162,659          273,120,922          274,490,665

މެދު ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ބަޖެޓް                         -                         -                         - 5.1

( ތ )          101,780,713          107,177,983          103,503,977 ކޮޅުމަޑުލު 5.2

( ލ )          156,381,946          165,942,939          170,986,689 ހައްދުންމަތި 5.3

6 - މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް          240,103,548          247,639,500          245,465,199

މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ބަޖެޓް                         -                         -                         - 6.1

( ގއ )            96,644,926          102,875,730          103,726,339 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރި 6.2

( ގދ )          143,458,622          144,763,771          141,738,860 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރި 6.3

7 - ދެކުނު ޕްރޮވިންސް          253,825,041          251,960,585          251,752,098

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް އޮފީސް ބަޖެޓް                         -                         -                         - 7.1

( ޏ )            81,499,827            78,515,560            75,788,021 ފުވައްމުލައް 7.2

( ސ )          172,325,215          173,445,026          175,964,077 އައްޑުއަތޮޅު 7.3

ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު            85,703,427            95,821,377            97,653,747

މުޅި ޖުމްލަ          2,283,635,724        2,272,067,908        2,274,238,210
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 އަށް

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު /ފަންޑު އޮފީސް އ/ކ ނަންބަރ

ރުފާިޔ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ތަޢުލީމީ ފަންޑު  36,587,584  30,000,000  20,000,000  20,000,000  16,000,000 1501

ތެލެސީމިއާ ފަންޑު       227,511       200,000       200,000       200,000       200,000 1503

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ފަންޑު    1,985,893    2,000,000    1,750,000    1,000,000    1,000,000 1507

ޒަކާތައް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު  15,058,877               -               -               -               - 1513

ހައިޑްރޯ ފޯނިކްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިވޯލްވިންގ ފަންޑު       136,264               -               -               -               - 1523

ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ފަންޑު    7,876,384    8,000,000    8,000,000    7,000,000    7,000,000 1541

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކެޑޭޓްކޯ ފަންޑު       515,000       500,000       500,000       300,000       300,000 1547

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް       152,625               -               -               -               - 1553

ޒުވާނުންގެ ފަންޑު       167,610               -               -               -               - 1555

ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް ރިވޯލްވިންގ ފަންޑު         43,366               -               -               -               - 1565

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސް / ފަންޑު         56,100 1577

މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ ފަންޑު         98,828               -               -               -               - 1580

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ

ކުޑަކުދިންގެ ވެލްފެޔަރ ފަންޑު       229,790               -               -               -               - 1582

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް / ފަންޑް       100,000               -               -               -               - 1587

2,000,000    2,000,000    3,000,000    3,750,000    3,226,072    ( އެފް.އެމް.ސީ / އިމްތިޙާންތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ފަންޑު (ނެޓް 1599

11,000,000  11,000,000  11,000,000  13,000,000  10,813,483  ( ޑީ.ޕީ.އީ / އިމްތިޙާންތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ފަންޑު (ނެޓް 1600

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފަންޑު       150,750               -               -               -               - 1603

ވެސަލްޓްރެކިން ސިސްޓަމަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު       573,059               -               -               -               - 1605

ސްޕެޝިއަލް ސީޓިންގއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު           4,947               -               -               -               - 1606

މައްޗަންގޮޅީ އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު       432,786       400,000       400,000       400,000       400,000 1607

ވިލިނގިލީ އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު         85,373       100,000       100,000       100,000       100,000 1608

ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު       248,043       200,000       200,000       200,000       200,000 1609

ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު       388,477       350,000       350,000       300,000       300,000 1610

މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު    1,277,582    1,000,000    1,000,000    1,000,000    1,000,000 1611

މައްޗަންގޮޅީ އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު         24,000               -               -               -               - 1613

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު       663,145       500,000       500,000       500,000       500,000 1616

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް ފަންޑް         70,000               -               -               -               - 1617

ޖުމްލަ    81,193,549  60,000,000  47,000,000  44,000,000  40,000,000
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި ޚަރަދު އައިޓަމްތައް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      34,221,732      52,790,000    53,500,000      55,500,000      56,500,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      24,007,803        1,210,000      1,500,000        1,500,000        1,500,000

 މުޅިޖުމްލަ      58,229,535      54,000,000    55,000,000      57,000,000      58,000,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު           138,542           135,000         135,000           135,000           135,000 210

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                   400                   -                 -                   -                   - 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު             31,177             30,000           25,000             25,000             25,000 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      11,659,669      41,645,910    45,715,000      48,000,000      49,500,000 223

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު           615,728           855,000         600,000           650,000           600,000 226

6,240,000 6,690,000 7,025,000 10,124,090 21,776,216 ސަރުކާރުންދޭ އެހ، އޝްތރާކާއ އަދ ސަބްސޑޒް 228

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2010 - 2012

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު

ސރކރނދ އހީ، އިޝތިރކއި އދި ސބސިޑީޒ    21,776,216      10,124,090      7,025,000        6,690,000        6,240,000 228

ޖުމްލަ      34,221,732      52,790,000    53,500,000      55,500,000      56,500,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު        1,844,878        1,010,000      1,000,000        1,000,000        1,000,000 291

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު           109,820           200,000         500,000           500,000           500,000 421

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު      22,053,105                   -                 -                   -                   - 440

ޖުމްލަ      24,007,803        1,210,000      1,500,000        1,500,000        1,500,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ             93,992             90,000           90,000             90,000             90,000 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް             44,550             45,000           45,000             45,000             45,000 212

ޖުމްލަ            138,542            135,000         135,000            135,000            135,000

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ             70,878             70,000           70,000             70,000             70,000 211 001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ             23,114             20,000           20,000             20,000             20,000 211 002

ޖުމްލަ              93,992              90,000           90,000              90,000              90,000
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި ޚަރަދު އައިޓަމްތައް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                 2,000                2,000             2,000                2,000                2,000 212 005

މެޑިކަލް އެލަވަންސް                1,750                1,750             1,750                1,750                1,750 212 006

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް             40,800             41,250           41,250             41,250             41,250 212 011

ޖުމްލަ              44,550              45,000           45,000              45,000              45,000

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                   400                   -                 -                   -                   - ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221 001

ޖުމްލަ                   400                   -                 -                   -                   -

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                8,826                8,800             9,000                8,000                8,000 222 005

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި             22,351             21,200           16,000             17,000             17,000 222 999

ޖުމްލަ              31,177              30,000           25,000              25,000              25,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

432 500 432 500 432 500 329 000 246 955 ް ް ެ ެ  ަ  ް ް ެ  ،ް ޯ ެ ެ 223 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް         246,955           329,000         432,500           432,500           001432,500 223 001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު           221,292           200,000         200,000           200,000           200,000 223 002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު             35,617             30,000           30,000             30,000             30,000 223 003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު           262,735           286,620                 -                   -                   - 223 004

ތަކެތީގެ ކުލި           145,199           145,000         145,000           145,000           145,000 223 006

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު        4,572,986        7,380,000      4,814,619        4,945,533        4,945,533 223 010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                   900                   -                 -                   -                   - 223 011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު        1,116,866        1,200,000      1,500,000        1,000,000        2,000,000 223 012

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު        1,178,142           760,400         650,000           625,000           600,000 223 014

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު                    -      27,183,661    34,056,881      36,740,967      37,900,967 223 015

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން                4,100                4,000             4,000                4,000                4,000 223 025

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު        3,874,877        4,127,229      3,882,000        3,877,000        3,242,000 223 999

ޖުމްލަ      11,659,669      41,645,910    45,715,000      48,000,000      49,500,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން           615,728           600,000         500,000           550,000           500,000 226 002

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                   -           255,000         100,000           100,000           100,000 226 010

ޖުމްލަ            615,728            855,000         600,000            650,000            600,000
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2012 އަށް 2011 އަށް 2010 އަށް 2009 އަށް 2008 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ހިނގި ޚަރަދު އައިޓަމްތައް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             35,000             35,000           35,000             35,000             35,000 228 004

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ      21,741,216      10,089,090      6,990,000        6,655,000        6,205,000 228 999

ޖުމްލަ      21,776,216      10,124,090      7,025,000        6,690,000        6,240,000

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ         1,844,878        1,010,000      1,000,000        1,000,000        1,000,000 291 003

ޖުމްލަ        1,844,878        1,010,000      1,000,000        1,000,000        1,000,000

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު           103,731           195,000         500,000           500,000           500,000 451 012

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                6,089                5,000                 -                   -                   - 423 006

ޖުމްލަ            109,820            200,000         500,000            500,000            500,000

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ      22,053,105                   -                 -                   -                   - 441 001

- - - - 22,053,105 ޖމލ    22,053,105                   -                 -                   -                   -ޖުމްލަ
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  ސަރުކާރުގެ ލޯން އެކައުންޓްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 
  

  671 އެކައުންޓް ނަންބަރ .1

  )ފަންޑުއެގްރިކަލްޗަރ ކްރެޑިޓް ލޯން ރިވޯލްވިންގ (

މި އެކައުންަޓީކ ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްާވ ކާޑު ވިްއކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 

ކަންކަމަށް ލޯނުދޫކުރުމަްށ ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުޅުވާފައާިވ އިން ޖަާޕުނ ސަރުކާރުން ހުއްދަދެއްާވ 

ނޑު ގޮތެއްގައި . އެކައުންޓެކެވެ އެކަުއންޓް ަނންބަރ " (ަޖޕަނީޒް ފުޑް އެއިޑް ކައުންޓަރ ޕާރޓް ފަންޑު "މައިގަ

ނުޑވިެރކަން ތަަރއްޤީ ކުރުމަށެވެ) 633 ފަހަރު ަނމަވެްސ ބައެއް. ިއްނ ލޯން ދޫުކރައްވަނީ ރާްއޖޭގައި ދަ

  .މިނޫންކްަނކަމަށްވެސް ލޯން ދޫކުރުމަށް ޖަާޕން ސަރުކާރުން ހުއްދަ ެދއްަވއެވެ

މިގޮތުން ޖަާޕްނ ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަލިބޭ ޢަދަދުން ލޯން ޫދކުރަނީ ޖަޕަނީޒް ފުޑް 

) 671ނަންބަރ  އެކައުންޓް(މި އެކައުންޓަށް  )633އެކަުއންޓް ަނންބަރ (ން އެއިޑް ކައުންޓަރ ޕާރޓް ފަންޑު

އެއަށްފަހު އެދޫކުރި ލުޯނން ައނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ އާއި ސަރވިސް ޗާރޖަށް . ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގްެނނެވެ

ިމ އެކައުންޓުަގއި ފައިސާ ޖަމާަވމުްނާދ . ނަންބަރު އެކައުންޓަށެވެ 671ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރެވުެމންދަނީ 

ްނ ކުރިއަރާ ކަހަލަ މަޝްރޫއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިންވަރަކުން ރާއްޖޭގައި ިއޤްތިޞާދީ އުފެއްދުންތެރިކަ

. އެމަޝްރޫއެއް ވަޒަންކުރުމަށްަފހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަލިބިގެން ިމއެކުައންޓުން ލޯން ޫދކުރެވެއެވެ

 .ގެ ސަރވިސް ޗާރޖްއާއި އެކުގަެއވެ 10%މި އެކައުންުޓްނ ލޯން ދޫކުރެެވނީ 
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  672އެކައުންޓް ނަންބަރ  .2

  )ފަންޑުއުޞޫލުން ހިންގާ ތަްނތަނުގެ ކެޕިޓަލް ދޫކުރާ  ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި(

މިއީ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް 

  .އުފައްދަވާފައިވާ ފަންޑެކެެވ ހަމަޖެއްސުމަށް ލޯން ދޫކުރުމަށް  ކުއްލިއަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ އެކިއެކިކަންކަން

ުއފެއްދެވިއިުރ . އޭ.އެމް.ގަިއ އެމް 1981ޖުލައި  1މިާހތަނަށް އެކުލެވިގްެނވަީނ  ފަންޑުމި

ގެ ތެރެއިން މިލިޔަން ރުފިޔާ 120ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ތަންތަނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކެޕިޓަލްގެ ޖުމްލަ ކަމަށްވާ 

ނޑުމުން އްޮނނަ  20އްކި ގަިއ އަނބުރާ ދެ 2007ޑިސެމްބަރ  9 އާއި  މިލިޔަން ރުފިޔާ 100މިލިޔަން ކެ

މިލިަޔްނ  190މިލިޔަްނ ރުފިޔާ އާއިއެކު ޖުމްލަ  90އެކިފަހަރުމަތިން ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މިފްަނޑަށް އިތުރުކުރި 

  .ރުފިޔާގެ މައްޗަށެވެ

ން މިހާރު ނުދެއްކި އޮތް ގެ ތެރެއިިމލިއަން ރުފިޔާ 120އިން މިފަންޑަށް ލިބިފައިވާ . އޭ.އެމް .އެމް

ަވީނ  ކަމުގައިއަކީ އެއްވެސް އިންޓަރެސްޓެްއނެތި ސަރުކާރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނެއް މިލިޔަްނ ރުފިޔާ 100

ފައިސާ އިން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވެނީ  ލޯނުގެ މިފަްނޑުން ދޫކުރެވޭ . ހަމަޖައްސަވާފައެވެ

  . މިއެކައުންޓަށެވެ 

ކުރީގައި ދޫކުެރވިފައިާވ ކެޕިޓަލް ލޯންތައް ދޫކުރެވިފައިހުރީ އެއްވެސް  މިއެކައުންޓުން 

ނަމަވެސް ފަހުން ސަރުކާރުގެ އޮފިސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް އިދާީރ . ސަރވިސްޗާރޖެއް ނެތިއެވެ 

 ދޫކުރާ މި އެކައުންޓުން  އޭގެފަހުންައިދ . މުން ގެްނދެވިަފއިވެއެވެޗާރޖް ކުރަ 1%ދުގެ ގޮުތގައި ޚަރަ

ބަޖެްޓ  ލަތުގެދައު  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2008ނަގަމުން ަދިނކޮށް ގެ ސަރވިސް ޗާރޖެއް  6% ލޯނުތަކަށް

ގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަކާއި އެއްގޮތްވާ  2007ޑިސެމްބަރ  25ފާސް ކުރެއްވިއިރު 

 ަވނީ ކަމުގައި 10%ލޯންތަކުގެ ސަވިސް ޗާރޖަކީ  ގޮތުގެ މަީތްނ މިހާރުވަނީ މި އެކަުއންުޓން ދޫކުރާ 

   .ހަމަޖައްސާފައެވެ
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މިއެކައުންޓްގިައވާ ފަންޑަކީ ވަކި ޢަދަދަކަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ފަންޑަކަށްވާތީ އެފަންުޑްނ 

ދޫކުރެވޭ ލްޯނތަކަށް ސަރވިސް ޗާރޖްގެ ގޮތުގައި ިލބޭފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް ސަރުކުާރެގ 

  .އަށް ަވއްދަުމން ގެނެްދވެއެވެއާމްަދނީ

ން ޯލނަކަށް އިެދަވޑައިގްެނ ކުމިފަންޑުން ލޯން ދޫކުރަމުްނ ގްެނދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތަ 

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިޔެ އެ  ކުރުމަށްފަހުެއދިވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން ދިރާސާ  ،ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ

  .އޮފީހުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ 
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  )ފަންޑުއަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް ކަރަންޓްލުމަށް ލޯންދޫކުރާ ރިވޯލްވިންގ (

މިއީ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ދިުނވުުމެގ 

ގެ ދަށުން " މަޝްރޫޢު ގެަރންޓްލުމު ކަ އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް"މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ 

 2008ނަަމވެސް . ުއފެއްދެވި ފަންެޑކެވެ ކުރުމަށްދޫ ގެ ސަރވިސް ޗާރޖް ނަގާގޮތަށް ލޯން  8%އެފަރާތްތަކަށް 

ގިައ ރައްޔިތުންގެ  2007ޑިސެމްބަރ  25ބަޖެޓް ފާސް ކުރެއްވިއިރު  ދައުލަތުގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ 

ދޫކުރާ ލޯންތަކުގެ ސަވިސް  މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ހުށަހެޅުމަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތެުގ މަތީން މި އެކައުންުޓން

  .އެވެ 1%ޗާރޖްގެ ގޮތަުގއި މިހާރު ނަގަމުން ގެްނދަނީ 

މިފަންޑުން ދޫކުާރ ލޯންތަކުން އަނބުާރ . ުރފިޔާއެވެމިލިއަން  10މިފަންޑުގެ ުޖމްލައަކީ 

މިފަންޑު އުފައްދަވާފައިވަނީ ސަރުކާރަށް . ލިބޭފައިސާ ސާރވިސް ޗާރޖާއެކު ޖަމާކުރެެވމުންދަނީ ިމެއކައުންޓަށެވެ

  .އަހަރުއެވެ ވަނަ 1998ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން 

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ކަންތައް ތަރައްޤީ ކުރަުމްށ  ނީމި އެކައުންޓްުނ ލޯން ދޫކުރަ

 ހުށަހެޅުއްވުމުން  އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މިިނސްޓްރީ އެދި ރައްޔިތުްނ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ ،ރަށްރަށަށް އެ
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