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2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅި ޮއފީސް              4,771,019 A

ތުރާކުނު              2,971,506 A - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( wh ) iruburutuw Itamqnudalit - 1

އުލިގަމު              4,781,246 A - 02

ހަތިފުށި                        - A - 04

މޮޅަދޫ              2,262,860 A - 05

ހޯރަފުށި              7,868,451 A - 06

އިހަވަންދޫ            13,173,223 A - 07

ކެލާ              8,449,810 A - 08

ވަށަފަރު              3,094,891 A - 09

ދިއްދޫ            12,242,275 A - 10

ފިއްލަދޫ              5,024,371 A - 11

މާރަންދޫ              3,410,610 A - 12

ތަކަންދޫ              2,639,072 A - 13

އުތީމް              7,619,351 A - 14

މަރައިދޫ              2,900,889 A - 15

ބާރަށް              7,029,641 A - 16

ހއ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            26,926,164

115,165,379            alqmuj
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qsIfow uLotaw - A

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       3,063,920 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,667,537       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,771,019        39,562            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        4,771,019
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unukArut - A - 01

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          276,112 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

265,044          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

548,973          7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,291,796 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,722,942       431,146           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ބަޖެޓް             73,217 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

165,015          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސްގެ ބަޖެޓް           161,929          161,929 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           148,682 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

369,647          220,965           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ ބަޖެޓް               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ       2,971,506

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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umagiluw - A - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          245,835 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

284,080          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

537,732       7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,187,404 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,644,343    456,939           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތްގެ ބަޖެޓް             38,830         38,830 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,817,762    1,817,762 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސްގެ ބަޖެޓް           133,322       133,322 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           118,449 ރަށު ކޯޓެުގ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

239,457       121,008           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

366,800       366,800           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހއ. އުލިގަމު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ ބަޖެޓް               3,000           3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   4,781,246

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          250,162 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

385,289          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

643,267            7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           577,488 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,070,212         492,724           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             73,217 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

165,015            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             51,254              51,254 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           105,186            105,186 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           112,582 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           112,944            225,526 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރގެ ބަޖެޓް               2,400                2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        2,262,860

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          749,018 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

677,544          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,434,379    7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        4,524,714    4,524,714 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސްގެ ބަޖެޓް           540,342       540,342 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           343,984 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

681,595       337,611           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

680,821       680,821           PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ( އާބާދީ އާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުން (ހއ. ބެރިންމަދޫ މީހުން ބަދަލުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓް               6,600           6,600 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   7,868,451

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          563,956 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

447,424          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,019,197       7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,738,492       2,738,492 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           479,995          479,995 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           166,740 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

369,189          202,449           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހއ. އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް (2 ބުރި)

ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        7,062,150       7,062,150 ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖްެނޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓް               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   13,173,223

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          470,994 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

326,068          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

804,879       7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             78,919         78,919 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,397,850    2,397,850 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           340,048       340,048 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           167,644 ަރށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

354,808       187,164           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

337,300       337,300           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހއ. ކެލާ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް

މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމްގެ ބަޖެޓް        4,131,806    4,131,806 މަދަރަސަތުއް ޝައިޚް އިބްރާހީމްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓް               4,200           4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   8,449,810

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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urafaSav - A - 09

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          294,895 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

391,039          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

693,751            7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,260,438 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,697,931         437,493           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             69,670 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

161,468            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           272,013            272,013 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           137,911 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

266,728            128,817           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓް               3,000                3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,094,891

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqwid - A - 10

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          505,449 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

571,070          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,084,336         7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,190,907 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,628,400         437,493           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           132,114            132,114 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           667,007            667,007 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           199,901 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

321,968            122,067           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

5,904,250         5,904,250        PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ހއ. ދިއްދޫ

1,500,000         1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ހއ. ދިއްދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓް               4,200                4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      12,242,275

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

30



Udalqwif - A - 11

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          340,910 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

266,914          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

615,642            7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,546,981 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,974,458         427,477           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,968,672         1,968,672 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           219,538            219,538 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           128,146 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

243,061            114,915           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓް               3,000                3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        5,024,371

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdqnarAm - A - 12

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          257,364 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

172,555          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

437,736            7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,770,238 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,359,763         589,524           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           108,500 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

200,298            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           178,652            178,652 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           113,160 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

231,162            118,002           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000                3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,410,610

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqnakat - A - 13

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          276,649 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

217,763          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

502,229            7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           954,186 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,350,925         396,739           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           140,459 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

232,257            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           127,004            127,004 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           175,177            175,177 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           127,198 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

248,479            121,281           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީގެ ބަޖެޓް               3,000                3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        2,639,072

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qmItuw - A - 14

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          270,875 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

408,548          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

687,239       7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,190,907 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,761,774    570,867           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,560,470    1,560,470 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           346,414       346,414 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           126,089 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

375,776       249,687           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,749,677    1,749,677        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހއ. އުތީމް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އާއި ވަށާފާރު

135,000       135,000           PSIP ުދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒ ހއ. އުތީމުގައި މެހްމާނުން ޒިޔާރަތްކުރާ ބައެއް ހެދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000           3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   7,619,351

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udiwarum - A - 15

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          266,240 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

214,098          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

488,154            7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,378,193 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,826,213         448,019           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             69,670 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

161,468            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           174,693            174,693 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           125,843 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

247,361            121,518           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000                3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        2,900,889

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qSarAb - A - 16

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          486,731 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

328,517          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

823,065            7,817              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,930,261 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,416,970         486,709           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,296,350         2,296,350 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           219,566            219,566 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           150,702 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           118,788            269,490 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200                4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        7,029,641

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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EverukunqnAyab iwagqweSarikav AdIs qniweret egudaraK Aviwafinemih qSaLotaw .wh

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        7,018,348         7,018,348 ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް        5,918,924         5,918,924 ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު           440,000            440,000 އެޓޯލް ީމޑިޔާ ސެންތަރ ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           776,196 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,613,054         836,858           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          429,106           429,106 ހއ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ހއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގެ ބަޖެޓް     11,506,732      11,506,732 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      26,926,164
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25

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅި ޮއފީސް              4,949,515 B

ފަރިދޫ              1,826,665 B - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( dh ) irubunuked Itamqnudalit - 2

ހަނިމާދޫ            11,130,306 B - 03

ފިނޭ              2,740,778 B - 04

ނާވައިދޫ              3,212,732 B - 05

ހރިމަރަދޫ              3,360,184 B - 06

ނޮޅިވަރަމްފަރު            19,609,986 B - 07

ނެއްލައިދޫ              5,663,514 B - 08

ނޮޅިވަރަމް              8,078,022 B - 09

ކުރިނބީ              3,202,281 B - 10

ކުނބުރުދޫ              1,833,559 B - 11

ކުޅުދުއްފުށި            29,571,449 B - 12

ކުމުންދޫ              5,459,565 B - 13

ނޭކުރެންދޫ              7,389,190 B - 14

ވައިކަރަދޫ              9,166,781 B - 15

މާވައިދޫ              1,189,593 B - 16

މަކުނުދޫ              7,773,179 B - 17

ހދ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            45,180,844

171,338,143         alqmuj
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qsIfow uLotaw - B

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,679,135 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,054,261       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,949,515   216,120          " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ   4,949,515
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Udiraf - B - 01

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          234,418 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

158,780          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

399,888       6,690              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           318,528 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

893,962       575,434           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           101,672 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

193,470       91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             92,278         92,278 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           118,586 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

244,667       126,081           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400           2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   1,826,665

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdAminah - B - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          666,353 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

535,280          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,207,114       5,481              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,113,724 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,557,873       444,150           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,782,276       3,782,276 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           333,999          333,999 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           207,907 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

402,304          194,397           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

942,540          942,540           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ ނޑުވެރިކަމުގެ ސެންޓަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން (ހދ. ހަނިމާދޫ) ދަ

400,000          400,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓ ހދ. ހަނިމާދޫ ފެރީ ޓަރމިނަލް

500,000          500,000           PSIP ްރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސ ހދ. ހަނިމާދޫ ބަނދަރު ހެދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   11,130,306

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Enif - B - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          306,694 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

171,434          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

481,154            3,026              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,087,960 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,588,691         500,732           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           101,016 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

192,814            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           216,750            216,750 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           131,082 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

258,969            127,887           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400                2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        2,740,778

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdiwavAn - B - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          311,516 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

242,627          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

558,840            4,697              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,321,910 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,819,278         497,367           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           136,299 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

228,097            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           143,108            143,108 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           201,722            201,722 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           137,265 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

258,687            121,422           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000                3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,212,732

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udaramirih - B - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          319,439 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

442,459          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

770,068            8,170              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,380,622 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,828,697         448,075           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           106,727 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

198,525            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           176,665            176,665 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           133,263 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

383,829            250,566           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400                2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,360,184

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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urafqnaraviLon - B - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް        380,621 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

265,710        " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

650,790          4,459            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް      1,116,020 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,580,967       464,947         " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް      2,048,124       2,048,124 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް         142,827          142,827 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް         127,756 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް         186,522          314,278 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

700,000          700,000         PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހދ. ނޮޅިވަރަމްފަރުގައި އިތުރު ސްކޫލްއެއް އިމާރާތްކުރުން 

2,000,000       2,000,000      PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު އަލަށްއިމާރާތްކުރެވުނު ގޭގޭގެ ކަރަންޓް

12,170,000     12,170,000    PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރުގައި އުޅޭ ހދ. ކުނބުރުދޫ އާއި ފަރިދޫ މީހުންނަށް ގެއެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ             3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   19,609,986

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު    ކުރެވޭނެކަމަށް  * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udiwalqwen - B - 08

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          320,197 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

265,286          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

598,011            12,528            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,273,333 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,738,280         464,947           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,757,112         1,757,112 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           193,971            193,971 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           128,112 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           245,028            373,140 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000                3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        5,663,514

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qmaraviLon - B - 09

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          497,070 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

254,005          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

757,967       6,892              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,782,516    1,782,516 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           339,050       339,050 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           187,399 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           213,471       400,870 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

800,000       800,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް، އޮފީސްބްލޮކް އަދި ފާހާނާ

ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        3,993,419    3,993,419 ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200           4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   8,078,022

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Ibniruk - B - 10

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          299,139 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

440,545          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

754,732            15,048            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,420,165 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,838,268         418,102           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           138,685 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

230,483            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           101,599            101,599 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           162,498 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

274,200            111,702           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000                3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,202,281

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udurubnuk - B - 11

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          240,971 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

192,451          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

437,750            4,328              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           349,266 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

767,368            418,102           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             71,444 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

163,242            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             63,446              63,446 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           165,858            165,858 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           123,542 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

233,495            109,953           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400                2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        1,833,559

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          792,689 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

644,573          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,452,778      15,516            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             62,112           62,112 /ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           519,208         519,208 /ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު ސިއްޙީމަރުކަޒު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           764,501         764,501 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           444,699 ޖަސްޓިސް ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

570,825         126,126           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިޔަރިންގގެ ބަޖެޓް           700,000         700,000 .ގެ ޚަރަދު .ސީ .ޓީ .ވީ އާރް

643,000           PSIP ްމޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަނ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޯކްޝޮޕެއްހެދުން

4,143,000      3,500,000        " ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޓެލް ބިލްޑިންގ 2

2,354,241      2,354,241        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

200,000         200,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނ ކުޅުދުއްފުށި ޕައިލެޓް މަގު

491,307         491,307           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހދ. ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް (2 ބުރި)

172,900         172,900           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ .ސީ މަރާމާތުކުރުމާއި ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި ފުރާޅުބަދަލުކުރުން .އީ ހދ. އޭ

10,000,000    10,000,000      PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

2,057,138      2,057,138        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ ނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް (ހދ. ކުޅުދުއްފުށި) ދަ

800,000         800,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮފީސް ބްލޮކްއެއް އެޅުން

478,295         478,295           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

1,000,000      1,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ފަތާ ސަރަހައްދު އަލުން ހެދުން

ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        3,800,344      3,800,344 ޢަފީފުއްދީން ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ              4,800             4,800 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   29,571,449

* މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު    ކުރެވޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ.
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Udqnumuk - B - 13

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          400,777 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

365,415          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

776,555            10,363            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,302,264 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,863,042         560,779           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,240,842         1,240,842 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           307,870            307,870 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           157,064 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

267,056            109,992           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200                4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        5,459,565

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdqnerukEn - B - 14

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          418,065 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

426,786          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

866,672            21,821            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,033,544 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,541,915         508,371           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,377,802         2,377,802 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           178,013            178,013 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           166,107 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

420,588            254,481           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200                4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        7,389,190

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udarakiwav - B - 15

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          537,417 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

371,644          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

911,859            2,798              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        4,832,644 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

5,248,351         415,707           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,372,346         2,372,346 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           346,460            346,460 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           162,743 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

283,565            120,822           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200                4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        9,166,781

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          226,095 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

368,377          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

595,274            802                 " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             66,346 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

158,144            91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           166,634            166,634 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           155,421 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

267,141            111,720           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400                2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        1,189,593

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          406,728 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

594,518          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,014,008         12,761            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,736,416 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,152,123         415,707           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             70,770              70,770 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,987,992         2,987,992 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           266,898            266,898 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           170,502 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖްެޓ           106,686            277,188 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200                4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ        7,773,179

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އޯޓިޑް އޮފީހުގެ ބަޖެޓް          500,000           500,000 ރީޖަނަލް އޮޓިޑް އޮފީހުގެ  ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޯރޮލޮޖީގެ ބަޖެޓް          600,000           600,000 ހދ. އަތޮޅު މެޓް އޮފީހުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް އިމިގްރޭޝަންގެ ބަޖެޓް          200,000           200,000 ކުޅުދުއްފުށީ ހާބަރ އިމިގްރޭޝަން އާބެހޭ ޚަރަދު

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ބަޖެޓް       1,700,000        1,700,000 ކުޅުދުއްފުށީ ކެމްޕަސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒްގެ ބަޖެޓް       1,200,000        1,200,000 ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންތަރ ޚަރަދު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ބަޖެޓް          700,000           700,000 އެޓޮލް މީޑިޔާ ސެންޓަރ

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް      11,161,951       11,161,951 ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        6,756,718         6,756,718 ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           673,115            673,115 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          432,507           432,507 ހދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ހދ.ކުޅުދުއްފުށި     20,756,553      20,756,553 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      45,180,844
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45

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅި ޮއފީސް              4,354,505 C

ކަނޑިތީމް              9,632,803 C - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( S ) iruburutuw uluDamqnudalim - 3

ނޫމަރާ              2,991,649 C - 02

ގޮއިދޫ              3,429,803 C - 03

ފޭދޫ              3,846,063 C - 04

ފީވައް              4,549,765 C - 05

ބިލެތްފަހި              5,950,435 C - 06

ފޯކައިދޫ              6,592,897 C - 07

ނަރުދޫ              3,294,940 C - 08

މާކަނޑޫދޫ              2,018,590 C - 09

މަރޮށި              4,004,971 C - 10

ޅައިމަގު              3,811,574 C - 11

ކޮމަންޑޫ              6,034,881 C - 13

މާއުނގޫދޫ              6,217,941 C - 14

ފުނަދޫ            16,726,961 C - 15

މިލަންދޫ              8,414,342 C - 16

ށ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            18,238,609

110,110,730         alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,480,807 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,767,580       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,354,505        106,118          " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        4,354,505
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          489,510 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

430,280          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

927,922          8,132              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,509,790       3,509,790 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           301,901          301,901 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           143,568 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

279,768          136,200           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

217,600          217,600           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ށ އަތޮޅުސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް (2 ބުރި)

ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް        4,391,622       4,391,622 ށ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      9,632,803

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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AramUn - C - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          160,784 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

195,345          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

360,343          4,214              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,501,305 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,034,878       533,573           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           107,605 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

199,403          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           119,978          119,978 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           151,269 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           122,778          274,047 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,991,649

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udiwog - C - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          340,559 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

447,934          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

799,181          10,688            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,126,712 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,668,288       541,576           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           136,912 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

228,710          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           187,482          187,482 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           156,496          156,496 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           137,888 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           248,757          386,645 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,429,803

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdEf - C - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          320,389 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

378,196          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

708,168          9,582              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,959,894 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,480,113       520,219           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           108,500 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

200,298          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           198,355          198,355 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           130,037 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

256,130          126,093           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,846,063

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qwavIf - C - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          452,956 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

336,068          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

797,165          8,142              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,255,865 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,877,114       621,249           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           173,073 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

264,871          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           166,119          166,119 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           184,202          184,202 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           132,832 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

257,293          124,461           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,549,765

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          349,238 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

295,224          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

648,842          4,379              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,797,912 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,337,347       539,435           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,493,146       2,493,146 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           204,246          204,246 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           140,686 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

263,854          123,168           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,950,435

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdiwakOf - C - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          463,725 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

439,080          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

916,777          13,972            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,929,984 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,505,509       575,525           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,551,604       1,551,604 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           213,189          213,189 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           177,126 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

401,619          224,493           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,592,897

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Uduran - C - 08

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          238,718 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

255,223          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

498,291          4,351              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,707,179 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,182,182       475,004           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             73,217 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

165,015          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           151,866          151,866 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           154,101 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

294,585          140,484           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,294,940

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdUDnakAm - C - 09

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           390,222 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

846,417          456,195           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             91,798            91,798 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           641,760          641,760 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްްތ ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           110,377          110,377 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           117,926 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ަބޖެޓް           207,912          325,838 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,018,590

.evewafAvasqwajamah qSatogAvqwaruk IrqTqsijar iwagutog egqweSaruLaf Inav qSarew urAhim qnegiLug iwAmuviwafevuladab qSawUdqnalim uLotawew qnutiyqwar Ahiruh UdUDnakAm  : qTOn
.evewInaviwafikqwed qnikav qwatudaraK iruh iwaguman eguSarew ItAviwafAnamih udaraK EhebASarew iwagqTejab uriwilAvalukew qTejab ArukAfal qS2007       

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          328,281 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

408,118          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

739,819          3,420              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,647,166 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,128,542       481,376           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           174,846 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

266,644          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             96,744            96,744 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           240,555          240,555 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           138,332 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

529,667          391,335           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,004,971

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          343,951 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

359,384          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

717,059          13,724            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,967,683 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,448,345       480,663           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           108,500 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

200,298          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           174,982          174,982 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           140,162 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

267,890          127,728           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,811,574

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          597,147 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

567,264          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,175,098       10,687            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        4,064,562       4,064,562 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           421,864          421,864 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           169,525 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           199,632          369,157 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,034,881

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          429,750 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

279,177          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

714,884          5,956              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,077,865 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,628,310       550,445           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,295,950       2,295,950 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           291,393          291,393 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           142,786 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

284,404          141,618           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,217,941

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          784,199 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

610,214          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,402,677       8,264              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           459,840          459,840 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           306,180 ަރށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           224,214          530,394 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

4,000,000       4,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓ ށ. ފުނަދޫ އަލަށްއިމާރާތްކުރެވުނު ގޭގޭގެ ކަރަންޓް

2,952,125       2,952,125        PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ށ. ފުނަދޫ

2,000,000       2,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ށ. ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ ބައި

700,000          700,000           PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ށ. ފުނަދޫގައި އުޅޭ ށ. ނޫމަރާ މީހުންނަށް ގެއެޅުން

ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        4,677,725       4,677,725 ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    16,726,961

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqnalim - C - 16

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          651,438 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

348,418          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,011,227       11,371            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,144,332       2,144,332 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           328,622          328,622 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           149,496 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

284,625          135,129           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        4,641,336       4,641,336 ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,414,342

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        5,569,006         5,569,006 ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,606,044         1,606,044 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          871,027           871,027 ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު            50,000             50,000 އެޓޯލް މީޑިޔާ ސެންޓަރ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ބަޖެޓް            75,000             75,000 އެޓޯލް އެޓަރނީ ޚަރަދު

ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     10,067,532      10,067,532 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      18,238,609
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65

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅި ޮއފީސް              3,982,893 D

ހެނބަދޫ              2,361,643 D - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( n ) irubunuked uluDamqnudalim - 4

ކެދިކޮނޅުދޫ            15,072,328 D - 02

މާޅެންދޫ              2,948,635 D - 04

ކުޑަފަރީ              3,306,531 D - 05

ލަންދޫ              3,289,751 D - 06

މާފަރު              3,227,961 D - 07

ޅޮހި              3,505,967 D - 08

މިލަދޫ              4,159,202 D - 09

މަގޫދޫ              1,831,141 D - 10

މަނަދޫ              2,916,440 D - 11

ހޮޅުދޫ            10,984,672 D - 12

ފޮއްދޫ              2,046,289 D - 13

ވެލިދޫ              5,483,467 D - 14

ނ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            17,426,425

82,543,345           alqmuj
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qsIfow uLotaw - D

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,040,713 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,814,410       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

3,982,893        127,771          " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,982,893
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Udabneh - D - 01

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          295,013 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

257,720          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

559,435          6,702              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           910,758 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,315,681       404,923           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             35,637 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

127,435          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           109,260          109,260 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           118,722 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

246,831          128,109           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ     2,361,643

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

82



UduLukidnek - D - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          859,038 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

655,488          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,540,009       25,483            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,250,170       3,250,170 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           237,104          237,104 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           278,025 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

408,048          130,023           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

2,026,134       2,026,134        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް ކެމްޕަސް ބްލޮކް 1

1,800,000       1,800,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް ކެމްޕަސް ބްލޮކް 2

800,000          800,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ނޑު ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޒޯން 2 ފުޓްބޯޅަ ދަ

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        5,008,463       5,008,463 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    15,072,328

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdqneLAm - D - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          355,097 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

320,472          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

687,052          11,483            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,222,840 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,682,560       459,720           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           139,564 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

231,362          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           112,469          112,469 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           102,883 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           129,309          232,192 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,948,635

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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IrafaDuk - D - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          301,598 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

306,605          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

618,853          10,650            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,539,063 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,971,417       432,355           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           133,109 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

224,907          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             89,708            89,708 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           109,583          109,583 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           106,672 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

289,063          182,391           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,306,531

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqnal - D - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          340,785 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

295,134          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

643,116          7,198              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,457,687 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,931,168       473,481           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           140,459 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

232,257          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           219,323          219,323 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           116,704 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

260,887          144,183           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,289,751

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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urafAm - D - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          453,910 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

313,092          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

779,957          12,955            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,365,954 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,864,529       498,575           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           100,253 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

192,051          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           145,951          145,951 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           117,202 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           125,271          242,473 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,227,961

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

87
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          337,926 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

301,713          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

646,683          7,044              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,707,876 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,160,367       452,492           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           133,631 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

225,429          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             73,548            73,548 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           110,057          110,057 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           133,762 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

286,882          153,120           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,505,967

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          425,112 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

353,255          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

785,913           7,547              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,862,020 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,364,296        502,276           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           175,502 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

267,300           91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           199,505           199,505 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           141,929 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           125,259           267,188 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

272,000           272,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ނ. މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް އޮފީސް ބްލޮކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000               3,000 އަންހެނުނެްގ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,159,202

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          325,646 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

172,723          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

505,058          6,690              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           253,420 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

625,043          371,624           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             70,025 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

161,823          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           204,530          204,530 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             95,979            95,979 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           110,806 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

236,308          125,502           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      1,831,141

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udanam - D - 11

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          474,623 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

681,598          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,180,263       24,043            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           243,416          243,416 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           313,935          313,935 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           159,073 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           215,553          374,626 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

800,000          800,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ނ. މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ ބައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,916,440

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UduLoh - D - 12

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          645,246 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

435,762          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,100,569       19,561            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,333,182       3,333,182 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           359,213          359,213 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           175,377 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

388,395          213,018           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މޭނާ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        5,799,113       5,799,113 މޭނާ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    10,984,672

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqwof - D - 13

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          374,016 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

227,274          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

613,234          11,944            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           395,198 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

889,321          494,123           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             73,217 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

165,015          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް                   -                  - ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           107,299          107,299 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           122,617 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

269,020          146,403           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,046,289

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udilev - D - 14

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          628,792 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

584,453          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,245,676       32,431            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,466,770       3,466,770 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           382,204          382,204 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           188,105 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           200,712          388,817 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,483,467

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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EverukunqnAyab iwagqweSarikav AdIs qniweret egudaraK Aviwafinemih qSaLotaw .n

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        5,310,862         5,310,862 ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,806,284         3,806,284 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          737,311           737,311 ނ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ނ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް       7,571,968        7,571,968 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      17,426,425
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83

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅި ޮއފީސް              5,289,629 E

އަލިފުށި            10,508,933 E - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( r ) iruburutuw uluDamqsoLAm - 5

ވާދޫ              3,692,726 E - 02

ރަސްގަތީމް              3,828,245 E - 03

އަނގޮޅިތީމް              3,828,245 E - 04

އުނގޫފާރު              9,240,313 E - 07

ކަނދޮޅުދޫ              1,749,611 E - 08

މާކުރަތު              7,067,061 E - 09

ރަސްމާދޫ              3,790,376 E - 10

އިންނަމާދޫ              4,695,440 E - 11

މަޑުއްވަރީ               7,920,598 E - 12

އިނގުރައިދޫ              9,143,150 E - 13

ފައިނު              2,342,613 E - 14

މީދޫ              3,965,216 E - 16

ކިނޮޅަސް              2,884,581 E - 17

ހުޅުދުއްފާރު            10,594,420 E - 18

ރ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރޭެވ            27,979,302

118,520,461         alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       1,425,107 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,710,933       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

3,289,629   153,589          " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

2,000,000    2,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ރ. އަތޮޅު އަތޮޅުގެ އިމާރާތްކުރުން

ޖުމްލަ   5,289,629
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          577,617 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

306,204          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

894,031          10,210            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,830,994       2,830,994 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           449,230          449,230 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           164,749 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

302,626          137,877           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        6,027,852       6,027,852 ރ.އަލިފުށީ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    10,508,933

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          363,481 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

262,948          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

633,447          7,019              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,758,154 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,349,101       590,947           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           102,567 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

194,365          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           264,263          264,263 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           142,224 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           106,926          249,150 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,692,726

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          344,051 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

282,395          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

635,418          8,972              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,314,734 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,934,594       619,859           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           132,795 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

224,593          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           205,926          205,926 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           129,935 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

256,058          126,123           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,259,589

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          284,511 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

267,304          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

556,951          5,135              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,100,795 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,718,720       617,925           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           108,500 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

200,298          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           110,258          110,258 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           129,168 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           110,451          239,619 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,828,245

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          469,803 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

285,506          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

762,663          7,354              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           149,014          149,014 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           406,366          406,366 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           247,699 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

418,129          170,430           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,000,000       1,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ރ. އުނގޫފާރު ރަށުއޮފީސް އިމާރާތް

ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        6,099,941       6,099,941 ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތްގެ ބަޖެޓް           400,000          400,000 ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ ަމރުކަޒުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      9,240,313

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          587,779 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

172,945          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

760,861          138                 " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           717,888          717,888 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           160,516 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

266,662          106,146           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      1,749,611

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          532,477 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

276,319          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

818,526          9,730              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,137,214 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,800,769       663,555           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,001,124       2,001,124 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           199,813          199,813 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           128,668 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           115,161          243,829 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,067,061

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          362,565 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

305,860          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

677,115          8,690              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,767,744 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,398,189       630,445           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           104,953 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

196,751          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           243,174          243,174 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           152,708 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

272,147          119,439           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,790,376

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          367,848 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

275,634          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

651,328          7,847              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,762,317 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,352,497       590,181           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           139,695 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

231,493          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް                   -                  - ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           199,210          199,210 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           148,165 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           109,746          257,911 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,695,440

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          559,830 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

257,224          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

826,695          9,640              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,306,486       2,306,486 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           186,033          186,033 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           163,560 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

309,390          145,830           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        4,287,794       4,287,794 ރ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,920,598

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          582,557 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

309,166          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

901,363          9,640              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        4,636,060 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

5,296,340       660,279           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,370,624       2,370,624 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           189,615          189,615 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           168,318 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

301,719          133,401           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

79,289            79,289             PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ރ. އިނގުރައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      9,143,150

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          291,618 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

266,338          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

564,763          6,807              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           648,561 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,175,613       527,052           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           134,569 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

226,367          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           114,246          114,246 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           135,879 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

259,224          123,345           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,342,613

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          574,288 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

288,977          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

873,581          10,315            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             47,778            47,778 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,267,004       2,267,004 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           395,490          395,490 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           168,219 ަރށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

377,163          208,944           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,965,216

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          410,873 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

296,565          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

713,105          5,668              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           849,045 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,382,414       533,369           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           138,728 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

230,526          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           163,362          163,362 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           143,372 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

392,774          249,402           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,884,581

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          590,916 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

429,453          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,032,114       11,746            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,070,662       3,070,662 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           348,891          348,891 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           301,016 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

573,923          272,907           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        5,564,630       5,564,630 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    10,594,420

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

1,500,000       1,500,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ރ. ދުވާފަރު ސެކަންޑަރީ އަދި ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        5,967,950       5,967,950 ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ަބޖެޓް        1,036,704       1,036,704 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          342,104        342,104 ރ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ރ.އުނގޫފާރު     19,132,544   19,132,544 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ޖުމްލަ   27,979,302
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2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅި ޮއފީސް              4,601,325 F

ކުޑަރިކިލު              3,886,296 F - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( b ) irubunuked uluDamqsoLAm - 6

ކަމަދޫ              2,596,007 F - 02

ކެންދޫ              2,142,355 F - 03

ކިހާދޫ              2,142,355 F - 04

ދޮންފަނު              3,272,111 F - 07

ދަރަވަންދޫ              9,030,267 F - 08

މާޅޮސް              3,710,146 F - 09

އޭދަފުށި            13,816,570 F - 10

ތުޅާދޫ            10,976,515 F - 12

ހިތާދޫ              7,901,929 F - 13

ފުޅަދޫ              1,755,895 F - 14

ފެހެންދޫ              2,268,409 F - 15

ގޮއިދޫ              6,964,176 F - 16

ބ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            22,578,947

97,643,303           alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       3,167,146 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,334,415       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,601,325        99,764            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        4,601,325
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          296,753 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

344,916          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

647,212          5,542              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,067,655 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,633,107       565,453           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             38,830 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

132,458          93,628             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           165,457          165,457 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           137,368 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

305,062          167,694           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,886,296

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udamak - F - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          226,491 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

283,184          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

515,218          5,543              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           753,227 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,255,653       502,427           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           172,105 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

263,903          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް                   -                  - ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           196,614          196,614 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           152,342 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

362,219          209,877           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,596,007

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqnek - F - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          410,112 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

321,224          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

737,860          6,524              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        4,454,793 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

5,102,520       647,727           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,300,880       2,300,880 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           245,879          245,879 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           137,804 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

425,645          287,841           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,815,784

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdAhik - F - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          186,864 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

313,898          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

506,304          5,543              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           602,330 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,116,820       514,490           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             71,444 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

163,242          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް                   -                  - ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           116,532          116,532 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           126,458 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

237,056          110,598           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,142,355

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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unafqnod - F - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          216,562 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

246,835          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

468,941          5,543              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,628,067 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,140,931       512,864           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             69,670 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

161,468          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           124,644          124,644 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             88,471            88,471 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           138,406 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

285,256          146,850           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,272,111

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          354,593 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

385,786          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

745,922          5,543              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,613,427 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,264,255       650,828           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,488,598       1,488,598 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           270,026          270,026 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           136,228 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

258,466          122,238           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

2,000,000       2,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ބ. ދަރަވަންދޫ ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      9,030,267

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          271,574 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

263,145          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

541,006          6,288              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,793,379 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,356,496       563,117           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             71,444 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

163,242          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           150,932          150,932 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           227,742          227,742 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           149,741 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

268,328          118,587           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,710,146

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          524,672 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

543,811          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,075,752       7,269              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           121,354          121,354 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

-                   " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             68,659            68,659 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

-                   " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           182,374          182,374 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           395,092          395,092 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           182,675 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           213,168          395,843 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,142,494        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ސްކޫލް ރެޝަނަލައިޒޭޝަން ބ. އޭދަފުށި

2,792,844        " ރެސިޑެންޓް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ބ. އޭދަފުށި

4,611,171       675,833           " މަލްޓި ޕާރޕަސް އިމާރާތް ބ. އޭދަފުށި

2,952,125       2,952,125        PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ބ. އޭދަފުށި

1,510,000       1,510,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ބ. އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްޤީކުރުން

1,500,000       1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސ ބ. އޭދަފުށި ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

600,000          600,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ބ. އޭދަފުށި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތްގެ ބަޖެޓް           400,000          400,000 ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރުކުޅޭ މަރުކަޒުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    13,816,570

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          474,492 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

416,199          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

897,960          7,269              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,671,142       3,671,142 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           307,167          307,167 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           176,511 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

291,204          114,693           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        5,804,842       5,804,842 ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    10,976,515

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          489,620 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

379,302          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

874,464          5,543              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,639,003 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,236,100       597,096           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,356,136       2,356,136 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           157,279          157,279 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           168,096 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

273,750          105,654           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,901,929

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          170,294 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

251,285          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

427,122          5,543              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           151,333 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

654,150          502,818           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           101,672 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

193,470          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް                   -                  - ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           101,286          101,286 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           138,607 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

377,467          238,860           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      1,755,895

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          186,736 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

280,147          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

472,425          5,543              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           641,653 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,144,643       502,990           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             73,217 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

165,015          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           106,950          106,950 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           130,885 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

376,975          246,090           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,268,409

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          297,561 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

288,386          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

591,489          5,543              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,193,522 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,786,550       593,028           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             28,656            28,656 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,133,134       2,133,134 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           105,414          105,414 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           138,846 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

315,933          177,087           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,964,176

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

132



EverukunqnAyab iwagqweSarikav AdIs qniweret egudaraK Aviwafinemih qSaLotaw .b

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް      10,258,533       10,258,533 ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          520,220           520,220 ބ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ ބަޖެޓް          500,000           500,000 އެޓޮލް މީޑިޔާ ސެންޓަރ

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ ބަޖެޓް            80,000             80,000 އެޓޮލް އެޓަރނީގެ ޚަރަދު

ބ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     11,220,194      11,220,194 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      22,578,947
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121

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅި ޮއފީސް              3,923,502 G

ހިންނަވަރު              6,517,046 G - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( L )  uLopqwidAf - 7

ނައިފަރު            23,220,981 G - 02

ކުރެންދޫ              7,682,630 G - 03

އޮޅުވެލިފުށި              3,550,065 G - 04

މާފިލާފުށި              3,880,003 G - 05

ޅ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            25,485,162

74,259,390           alqmuj

135



136



qsIfow uLotaw - G

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,549,558 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,318,311       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

3,923,502        55,633            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,923,502
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          803,530 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

363,753          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,185,794       18,511            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        4,385,814       4,385,814 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           603,783          603,783 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           166,452 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           171,003          337,455 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,517,046

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          780,476 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,294,477       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2,093,464       18,511            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             38,830            38,830 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           293,960          293,960 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           594,270          594,270 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           278,286 ަރށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

451,389          173,103           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,254,660        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ރެސިޑެންޓް ލާރނިންގ ސެންޓަރ ޅ. ނައިފަރު

200,000           " ސްކޫލް ރެޝަނަލައިޒޭޝަން ޅ. ނައިފަރު

580,156           " މަލްޓި ޕާރޕަސް އިމާރާތް ޅ. ނައިފަރު

2,234,816       200,000           " ޅ. ނައިފަރު އިންސާރވިސް ޓީޗަރުންނާއި ކުދިންގެ ފާހާނާ ބްލޮކް

7,000,000       7,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓ ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2 (ޅ. ނައިފަރު)

2,000,000       2,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ޅ. ނައިފަރު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން ފޭސް 3

ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ބަޖެޓް        8,510,052       8,510,052 ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންްޑ ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    23,220,981

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          511,001 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

461,059          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

990,571          18,511            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,284,846 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,965,489       680,643           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,183,136       2,183,136 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           299,436          299,436 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           145,816 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

364,798          218,982           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ޅ. ކުރެންދޫ އޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް

375,000          375,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ޅ. އަތޮޅުސްކޫލް 1 ސައިންސް ލެބް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,682,630

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

140



iSufilevuLow  - G - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          310,518 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

391,666          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

720,695          18,511            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,581,599 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,119,009       537,411           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           103,403 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

195,201          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             51,240            51,240 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           189,147          189,147 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           115,071 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

271,773          156,702           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,550,065

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          132,880 އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

134,203          1,323              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           663,245 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,188,773       525,529           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           922,976          922,976 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             83,741            83,741 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޅ.މާފިލާފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމާއިބެހޭ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް        1,547,910       1,547,910 ޅ.މާފިލާފުށި ތަރައްޤީ ކުރުމާއިބެހޭ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,880,003

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

142



EverukunqnAyab iwagqweSarikav AdIs qniweret egudaraK Aviwafinemih qSaLotaw .L

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        8,519,006         8,519,006 ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް        4,919,887         4,919,887 ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          339,702           339,702 ޅ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ޅ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     11,626,567      11,626,567 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

އަޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ބަޖެޓް            80,000             80,000 އަތޮޅު އެޓަރނީގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      25,485,162
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131

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅި ޮއފީސް              7,171,771 H

ކާށިދޫ              5,662,636 H - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( k )  uLotawelAm - 8

ގާފަރު              4,434,431 H - 02

ދިއްފުށި              4,998,462 H - 03

ތުލުސްދޫ            32,333,110 H - 04

ހުރާ              6,202,140 H - 05

ހިންމަފުށީ            16,483,114 H - 06

ގުޅި              5,520,476 H - 11

މާފުށި              9,988,593 H - 12

ގުރައިދޫ            14,133,328 H - 13

ކ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ              4,701,874

111,629,934         alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       3,408,873 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,792,689       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

5,371,771        170,209          " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

1,800,000         1,800,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ކ .އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް އިމާރާތްކުރުން

ޖުމްލަ        7,171,771
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          410,784 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

513,694          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

934,077          9,599              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,946,964       3,946,964 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           377,395          377,395 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           172,438 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

400,000          227,562           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,662,636

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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urafAg  - H - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          220,448 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

335,173          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

574,875          19,254            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,458,517 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,121,166       662,649           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           140,459 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

232,257          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             56,250            56,250 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           171,361          171,361 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           120,761 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

274,322          153,561           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,434,431

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iSufqwid  - H - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          207,036 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

279,782          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

506,072          19,254            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,906,537 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,572,250       665,713           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           172,009 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

263,807          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           108,420          108,420 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           200,596          200,596 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           130,840 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

343,117          212,277           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,998,462

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqsulut  - H - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          277,424 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

341,892          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

627,430          8,114              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,046,254 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,603,382       557,128           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,786,594       2,786,594 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           301,182          301,182 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           155,142 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           143,070          298,212 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

12,110            12,110             PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ .ސީ 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް .އީ ކ. އޭ

24,700,000     24,700,000      PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ކ. ތުލުސްދޫގައި އުޅޭ ހދ. ރިނބިދޫ މީހުނަށް ގެއެޅުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    32,333,110

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Aruh  - H - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          214,568 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

278,675          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

502,409          9,166              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,125,763 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,677,343       551,580           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,512,354       2,512,354 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           203,366          203,366 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           147,014 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

303,668          156,654           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,202,140

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ISufamqnih  - H - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          314,420 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

401,411          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

723,945          8,114              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,084,307 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,771,010       686,703           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,139,332       2,139,332 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             83,066            83,066 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           130,840 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

308,005          177,165           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

7,000,000       7,000,000        PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ކ. ހިންމަފުށި ބިން ހިއްކުން

2,866,778       2,866,778        PSIP ޯނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރ ކ .ހިންމަފުށި އެޑްމިން އޮފީހާއި ކައުލްސިލަރުންގެ އޮފީސް

586,778          586,778           PSIP ޯނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރ ކ. ހިންމަފުށި މަލްޓިޕާރޕަސް ހޯލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    16,483,114

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iLug  - H - 11

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          287,100 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

182,605          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

478,871          9,166              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,760,282 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,429,985       669,703           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             35,637 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

127,435          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             62,068            62,068 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           133,594          133,594 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           138,234 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

285,522          147,288           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

2,000,000       2,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ކ. ގުޅި ރަށު އޮފީހާއި ކޯޓް އަދި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,520,476

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iSufAm  - H - 12

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          305,176 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

354,854          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

669,431          9,401              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,461,345 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,246,875       785,530           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,921,198       2,921,198 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           192,339          192,339 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           172,637 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

354,551          181,914           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,600,000       1,600,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސ ކ. މާފުށި ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      9,988,593

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udiwarug  - H - 13

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          284,848 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

311,615          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

606,186          9,723              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,144,296 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,782,654       638,358           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,013,564       2,013,564 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           240,630          240,630 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           179,946 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

486,093          306,147           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

7,000,000       7,000,000        PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ކ. ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    14,133,328

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް        4,519,718         4,519,718 ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          182,156           182,156 ކ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ޖުމްލަ        4,701,874
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145

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              4,175,090 U

ތޮއްޑޫ              6,109,028 U - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( ww ) iruburutuw uLotawiraw - 9

ރަސްދޫ              7,796,877 U - 02

އުކުޅަސް              3,584,133 U - 03

ބޮޑުފޮޅުދޫ              3,920,239 U - 04

މަތިވެރި              3,867,262 U - 05

ފެރިދޫ              5,468,264 U - 06

މާޅޮސް              3,418,882 U - 07

ހިމަންދޫ              4,465,511 U - 08

އއ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            12,216,622

55,021,907           alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,372,871 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,713,615       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,175,090        88,604            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        4,175,090
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          466,675 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

411,659          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

893,821          15,487            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,269,692 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,894,010       624,318           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,344,668       1,344,668 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           379,473          379,473 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           173,931 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

315,975          142,044           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,276,881       1,276,881        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ ނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް (އއ. ތޮއްޑޫ) ދަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,109,028

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          307,248 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

456,750          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

779,486       15,487            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,341,862 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,018,933    677,071           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,386,864    2,386,864 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           153,004       153,004 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           173,047 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           154,293       327,340 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

127,050       127,050           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ .ސީ 6 ކްލާސްރޫމް (2 ބުރި) .އީ އއ. އޭ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200           4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   7,796,877

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          295,908 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

389,730          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

701,125          15,487            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,625,715 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,124,249       498,534           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           137,790 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

229,588          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           216,988          216,988 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           131,016 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

309,183          178,167           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,584,133

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UduLofuDob  - U - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          320,323 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

395,946          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

731,756          15,487            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,077,643 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,585,365       507,722           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             35,637 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

127,435          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           193,353          193,353 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           127,479 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

279,330          151,851           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,920,239

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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irevitam  - U - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          287,304 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

357,310          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

660,101          15,487            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,780,045 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,350,365       570,320           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           175,201 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

266,999          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           177,716          177,716 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           128,914 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

409,081          280,167           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,867,262

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udiref  - U - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          320,530 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

400,348          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

736,365          15,487            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,304,899 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,922,061       617,162           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,310,758       1,310,758 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           212,848          212,848 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           134,204 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

283,232          149,028           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,468,264

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          278,839 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

385,553          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

679,879          15,487            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,565,845 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,018,774       452,929           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           104,058 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

195,856          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           210,936          210,936 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           135,267 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

311,037          175,770           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,418,882

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          277,640 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

332,290          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

625,417          15,487            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,556,277 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,023,066       466,789           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,325,284       1,325,284 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           203,294          203,294 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           138,758 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

285,449          146,691           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,465,511

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް            18,235             18,235 އއ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

އއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     12,198,387      12,198,387 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      12,216,622
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157

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              4,592,197 I

ހަންޏާމީދޫ              4,237,386 I - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( dw ) irubunuked uLotawiraw - 10

އޮމަދޫ              4,791,019 I - 02

ކުނބުރުދޫ              3,067,648 I - 03

މަހިބަދޫ              3,976,819 I - 04

މަންދޫ              2,638,278 I - 05

ދަނގެތި              5,281,848 I - 06

ދިގުރަށް              5,728,446 I - 07

ފެންފުށި              5,980,114 I - 08

ދިއްދޫ              2,336,062 I - 09

މާމިގިލި              7,639,181 I - 10

އދ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            21,017,896

71,286,895           alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       3,120,159 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,433,976       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,592,197        38,062            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        4,592,197
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          280,652 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

399,218          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

686,895          7,025              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,285,898 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,871,964       586,066           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           101,672 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

193,470          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           175,812          175,812 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           132,335 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

306,245          173,910           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,237,386

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          333,958 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

408,826          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

755,839          13,055            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,208,071 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,934,312       726,241           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           173,073 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

264,871          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           266,600          266,600 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           152,671          152,671 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           150,011 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

413,726          263,715           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,791,019

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

175



Udurubnuk - I - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          228,238 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

416,817          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

652,080          7,025              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,328,487 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,781,298       452,811           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             64,616 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

156,414          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             94,241            94,241 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           116,478 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

380,616          264,138           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,067,648

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udabiham - I - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          422,991 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

458,305          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

889,385          8,089              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           273,658          273,658 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           399,289          399,289 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           271,468 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

411,487          140,019           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

2,000,000       2,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ރޑް ބޮޑުކުރުން އދ. މަހިބަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގެ ވާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,976,819

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqnam - I - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          206,200 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

386,188          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

600,379          7,990              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,021,148 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,460,115       438,967           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             67,284 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

159,082          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             98,770            98,770 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           134,299 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

317,533          183,234           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,638,278

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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itegnad - I - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          401,588 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

399,820          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

808,902          7,493              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,069,858 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,612,569       542,711           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,365,970       1,365,970 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           203,045          203,045 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           131,051 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

288,362          157,311           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,281,848

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qSarugid - I - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          288,290 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

408,613          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

710,058          13,154            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,917,266 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,472,362       555,095           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             70,770            70,770 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,903,144       1,903,144 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           279,901          279,901 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           142,854 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

289,812          146,958           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,728,446

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iSufqnef - I - 08

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          376,211 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

408,078          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

792,279          7,990              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,405,384 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,985,519       580,135           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             31,959            31,959 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,570,378       1,570,378 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           194,358          194,358 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           129,009 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

402,621          273,612           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,980,114

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          267,089 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

399,218          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

673,332          7,025              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           732,775 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,153,667       420,892           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             37,056 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

128,854          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           125,933          125,933 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           125,438 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

251,876          126,438           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,336,062

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          748,913 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

491,518          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,248,023       7,592              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,964,850       3,964,850 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           497,030          497,030 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           237,689 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

425,078          187,389           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓ އދ. މާމިގިލި ފެންޕްލާންޓާއި ފެންދޫކުރާ ތަންތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އްަނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,639,181

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        5,266,360         5,266,360 އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް        4,509,112         4,509,112 އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ބަޖެޓް

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          741,763           741,763 އދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

އދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     10,500,661      10,500,661 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      21,017,896
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171

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              3,073,597 J

ފުލިދޫ              2,953,886 J - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( v ) uLotawedilef - 11

ތިނަދޫ              1,655,331 J - 02

ފެލިދޫ              4,584,520 J - 03

ކެޔޮދޫ              4,079,942 J - 04

ރަކީދޫ              2,431,277 J - 05

ވ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ              7,638,876

26,417,429           alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       1,883,893 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,080,285       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

3,073,597        109,419          " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,073,597
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          292,866 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

292,017          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

600,736          15,853            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,025,514 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,562,349       536,835           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           105,176 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

196,974          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             68,246            68,246 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           146,450          146,450 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           139,430 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

376,130          236,700           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,953,886

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udanit - J - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          167,096 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

238,712          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

421,661          15,853            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           346,108 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

754,191          408,083           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             35,283 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

127,081          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           121,477          121,477 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           128,784 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

228,522          99,738             " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      1,655,331

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udilef - J - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          370,541 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

320,923          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

722,225          30,761            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,091,737 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,781,788       690,051           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,662,928       1,662,928 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           148,093          148,093 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           168,227 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

267,086          98,859             " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,584,520

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udoyek - J - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          415,866 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

285,858          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

717,577          15,853            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,005,285 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,626,343       621,058           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           105,176 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

196,974          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           161,161          161,161 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           135,112 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

374,887          239,775           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,079,942

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdIkar - J - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          236,418 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

251,304          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

518,483          30,761            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           846,578 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,267,599       421,020           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           105,176 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

196,974          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             82,598            82,598 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           125,206 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

363,223          238,017           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,431,277

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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EverukunqnAyab iwagqweSarikav AdIs qniweret egudaraK Aviwafinemih qSaLotaw .v

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް            53,010             53,010 ވ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް       7,585,866        7,585,866 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ        7,638,876
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181

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              3,155,929 K

ރަތްމަންދޫ              2,319,097 k - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( m ) uLotakalum - 12

ވޭވްަށ              2,729,553 k - 03

މުލައް              8,348,350 k - 04

މުލި              5,106,165 k - 05

ނާލާފުށި              2,517,303 k - 06

ކޮޅުފުށި            12,725,013 k - 07

ދިއްގަރު              6,232,229 k - 08

މަޑުއްވަރީ              5,414,000 k - 09

މ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            15,280,420

63,828,059           alqmuj

195



196



qsIfow uLotaw - K

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       1,713,389 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,392,418       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

3,155,929        50,122            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,155,929
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Udqnamqtar - K - 01

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          258,108 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

238,805          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

505,383          8,470              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           790,392 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,217,971       427,579           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             70,025 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

161,823          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             59,316            59,316 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           131,644          131,644 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           125,688 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

240,561          114,873           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,319,097

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qSavEv - K - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          298,499 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

400,849          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

707,849          8,501              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           904,743 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,330,338       425,595           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           103,446 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

195,244          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           189,346          189,346 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           131,543 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           172,833          304,376 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,729,553

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qwalum - K - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          499,156 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

571,251          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,084,850       14,443            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,481,935 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,293,301       811,366           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,633,198       1,633,198 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           283,444          283,444 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           158,169 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           172,764          330,933 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

127,050          127,050           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ މ މުލަށް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް

591,373          591,373           PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ މ. މުލަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އްަނހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,348,350

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ilum - K - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          344,587 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

385,000          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

741,942          12,354            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,007,208 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,577,121       569,913           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           108,828          108,828 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           300,473          300,473 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           250,862 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

374,801          123,939           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,106,165

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iSufAlAn - K - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          235,049 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

252,955          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

499,884          11,880            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           894,544 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,317,633       423,090           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           135,181 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

226,979          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް                   -                  - ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           175,454          175,454 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           120,578 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

294,953          174,375           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,517,303

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iSufuLok - K - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          622,181 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

406,977          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,045,947       16,789            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        6,050,683 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

6,726,230       675,546           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             38,830            38,830 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,816,364       2,816,364 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           235,515          235,515 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           157,074 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

356,127          199,053           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ މ. ކޮޅުފުށި ރަށުއޮފީހާއި ކޯޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               6,000              6,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    12,725,013

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

203



uragqwid - K - 08

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          518,486 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

320,966          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

847,569          8,117              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,589,625 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,215,448       625,822           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,693,750       1,693,750 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           131,659          131,659 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           164,239 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

340,804          176,565           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,232,229

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

204



IravqwuDam - K - 09

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          323,724 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

359,478          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

688,026          4,824              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,927,246 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,575,139       647,894           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,739,502       1,739,502 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           115,376          115,376 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           142,435 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

290,557          148,122           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               5,400              5,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,414,000

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

1,940,000         1,940,000        PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ މ. މުލި އާއި ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          504,257           504,257 މ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / މ.މުލި     12,756,163      12,756,163 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްގެ ބަޖެޓް            80,000             80,000 އެޓޮލް އެޓަރނީގެ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      15,280,420
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2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              3,818,366 L

ފީއަލި              6,590,501 L - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( f ) iruburutuw uLotawedqnalin - 13

ބިލެތްދޫ              7,262,433 L - 02

މަގޫދޫ              8,773,594 L - 03

ދަރަނބޫދޫ              3,768,833 L - 04

ނިލަންދޫ              6,661,167 L - 05

ފ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            18,266,802

55,141,694           alqmuj

207



208



qsIfow uLotaw - L

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,285,651 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,472,150       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

3,818,366        60,565            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        3,818,366
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          361,122 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

917,277          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,289,786       11,387            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,412,850 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,192,177       779,326           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,570,712       1,570,712 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           219,634          219,634 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           163,515 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           151,677          315,192 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,590,501

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          453,186 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

946,028          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,410,600       11,387            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,572,478 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,417,596       845,118           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             68,775            68,775 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,488,460       1,488,460 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްްތ ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           208,329          208,329 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           161,329 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

265,672          104,343           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

400,000          400,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ފ. ބިލެއްދޫ ސްކޫލް 3 ރޫމް (ކޮމްޕިއުޓަރ، ލައިބްރަރީ، ސްޓޯރ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,262,433

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          535,571 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

829,290          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,376,247       11,387            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,332,243 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,268,043       935,800           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,008,618       3,008,618 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           153,328          153,328 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           145,342 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           119,016          264,358 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

700,000          700,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ފ. މަގޫދޫ ސްކޫލް 1 ލައިބްރަރީ އާއި 1 ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,773,594

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          303,116 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

622,458          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

936,961          11,387            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,328,431 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,873,293       544,862           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             99,898 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

191,696          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           218,976          218,976 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           179,714          179,714 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           121,458 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

365,793          244,335           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,768,833

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          529,382 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,204,778       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,745,547       11,387            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           191,229 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

837,648          646,419           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             35,283 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

35,283            -                   " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,466,702       2,466,702 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           535,587          535,587 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           265,272 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

436,200          170,928           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

600,000          600,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ޒޯން 5 ޔޫތް ސެންޓަރ ފ. ނިލަންދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,661,167

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        4,283,568         4,283,568 ފ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,757,262         2,757,262 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          532,007           532,007 ފ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ފ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     10,693,965      10,693,965 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      18,266,802
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203

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              5,922,564 M

މީދޫ              7,481,219 M - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( d ) irubunuked uLotawedqnalin - 14

ަބނޑިދޫ              6,391,950 M - 02

ރިނބުދޫ              3,371,787 M - 03

ހުޅުދެލި              4,171,685 M - 04

ވާނީ              2,252,428 M - 06

މާއެނބޫދޫ              3,993,387 M - 07

ކުޑަހުވަދޫ            17,959,396 M - 08

ދ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            19,846,346

71,390,762           alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,395,348 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,968,299       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,422,564        58,917            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

1,500,000         1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ދ. އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް

ޖުމްލަ        5,922,564
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          405,825 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

378,768          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

800,604          16,011            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,458,796 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,118,701       659,905           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,050,076       2,050,076 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           245,282          245,282 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           133,602 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           128,754          262,356 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,481,219

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdiDnab - M - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          359,268 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

491,915          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

867,195          16,012            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,986,116 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,606,457       620,341           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,485,084       2,485,084 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           180,594          180,594 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           121,085 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

249,620          128,535           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,391,950

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udubnir - M - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          298,609 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

341,410          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

656,030          16,012            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,530,362 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,165,277       634,914           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             73,217 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

165,015          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           138,099          138,099 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           117,886 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           126,480          244,366 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,371,787

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ileduLuh - M - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          333,353 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

386,976          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

736,341          16,012            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,182,390 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,762,109       579,719           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           108,500 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

200,298          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           198,252          198,252 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           145,289 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

272,285          126,996           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,171,685

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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InAv - M - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          197,989 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

332,927          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

546,928          16,012            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           638,964 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,163,078       524,114           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             30,228 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

122,026          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           163,272          163,272 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           125,121 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

254,124          129,003           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,252,428

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          415,053 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

399,368          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

830,432          16,012            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,605,071 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,430,889       825,818           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           105,832          105,832 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           295,138          295,138 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           139,092 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           189,003          328,095 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,993,387

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          784,885 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

900,396          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,701,293       16,012            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           103,446 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

195,244          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           708,508          708,508 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           320,210 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           227,541          547,751 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

14,000,000     14,000,000      PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ދ. ކުޑަހުވަދޫ ބިންހިއްކުން

800,000          800,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް 5 ދ. ކުޑަހުވަދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               6,600              6,600 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    17,959,396

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        5,640,636         5,640,636 ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,757,262         2,757,262 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          476,138           476,138 ދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ދ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     10,972,310      10,972,310 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      19,846,346
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215

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              6,288,625 N

ބުރުނީ              5,271,792 N - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( t ) uluDamuLok - 15

ވިލުފުށި              2,244,367 N - 02

މަޑިފުށި            14,076,664 N - 03

ދިޔަމިގިލި              3,531,471 N - 04

ގުރައިދޫ              9,664,866 N - 05

ކަނޑޫދޫ              4,351,946 N - 06

ވަންދޫ              2,403,874 N - 07

ހިރިލަންދޫ              5,661,397 N - 08

ގާދިއްފުށި              2,385,370 N - 09

ތިމަރަފުށި            19,885,402 N - 10

ވޭމަންޑޫ              6,477,036 N - 11

ކިނބިދޫ              5,992,972 N - 12

އޮމަދޫ              2,334,996 N - 13

ތ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            21,148,691

111,719,469         alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       3,344,854 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,835,607       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

6,288,625        108,163          " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        6,288,625
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          332,620 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

263,147          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

607,691          11,923            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,053,263 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,790,327       737,064           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           101,629          101,629 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           167,148          167,148 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           353,031          353,031 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           127,539 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

249,567          122,028           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,271,792

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

231



iSufuliv - N - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          618,202 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

87,055            " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

714,307          9,050              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,115,452       1,115,452 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           107,025          107,025 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           162,476 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           140,907          303,383 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,244,367

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iSufiDam - N - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          341,688 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

267,199          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

618,045          9,158              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,014,523 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,624,620       610,097           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           140,050 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

231,848          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           208,542          208,542 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           115,845 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           274,764          390,609 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

10,000,000     10,000,000      PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނ ތ. މަޑިފުށި ބިންހިއްކުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    14,076,664

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

233



iligimayid - N - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          329,969 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

290,548          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

628,965          8,448              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,517,158 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,223,001       705,843           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           136,912 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

262,429          125,517           " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             64,199            64,199 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           126,648 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           223,230          349,878 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,531,471

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

234



Udiwarug - N - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          612,506 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

370,984          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

997,371          13,881            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        4,346,656 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

5,185,273       838,617           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             42,700            42,700 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,709,512       2,709,512 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           285,173          285,173 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           174,410 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

440,636          266,226           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      9,664,866

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdUDnak - N - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          391,941 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

325,955          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

726,360          8,464              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,969,556 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,652,546       682,990           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           205,245 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

297,043          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           108,828          108,828 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           310,583          310,583 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           129,485 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

254,186          124,701           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,351,946

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqnav - N - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          276,139 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

276,821          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

563,868          10,908            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           648,153 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,227,083       578,930           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             69,670 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

161,468          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           208,909          208,909 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           120,761 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

240,146          119,385           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,403,874

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqnalirih - N - 08

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          408,028 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

259,370          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

678,259          10,861            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,666,512 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,235,853       569,340           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,156,410       2,156,410 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           254,394          254,394 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           148,924 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           184,557          333,481 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,661,397

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iSufqwidAg - N - 09

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          330,481 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

247,811          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

586,825          8,533              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           526,213 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,081,466       555,253           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             99,286 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

191,084          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           112,557          112,557 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           148,685 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           262,353          411,038 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,385,370

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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iSufaramit - N - 10

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          631,080 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

266,057          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

913,298          16,161            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,890,730       2,890,730 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           271,348          271,348 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           280,289 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

505,826          225,537           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓ ތ. ތިމަރަފުށި ފެންޕްލާންޓާއި ފެންދޫކުރާ ތަންތަން

13,000,000     13,000,000      PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ތ. ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުން ފޭސް 1

800,000          800,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ތ. ތިމަރަފުށި ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    19,885,402

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          405,218 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

221,672          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

646,368          19,478            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,028,042 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,789,079       761,036           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             42,595            42,595 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           162,009          162,009 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           169,451 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           126,639          296,090 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

586,600          586,600           PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ތ. ވޭމަންޑޫ

800,000          800,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ތ. ވޭމަންޑޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް އިތުރުކުރާ ބައި

151,296          151,296           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސ ތ. ވޭމަންޑޫ ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,477,036

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          480,611 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

248,155          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

740,063          11,297            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,162,652 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,787,869       625,217           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,822,614       1,822,614 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           201,538          201,538 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           175,940 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           261,948          437,888 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,992,972

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          416,798 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

265,098          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

691,570          9,674              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           492,772 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,009,613       516,841           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             69,670 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

161,468          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           211,676          211,676 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           135,977 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

258,269          122,292           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,334,996

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        4,965,894          4,965,894 ތ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,757,262          2,757,262 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          756,793           756,793 ތ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ތ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     12,668,742      12,668,742 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      21,148,691

244



245



233

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              6,503,926 O

އިސްދޫ              8,324,364 O - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( l ) itamqnudqwah - 16

ދަނބިދޫ              3,140,115 O - 02

މާބައިދޫ              6,435,452 O - 03

މުންޑޫ              3,466,121 O - 04

ކަޅައިދޫ              5,088,260 O - 05

ގަން            18,978,500 O - 06

މާވަށް            10,038,229 O - 07

ފޮނަދޫ              3,401,085 O - 08

ގާދޫ              2,293,137 O - 09

މާމެންދޫ              5,140,542 O - 10

ހިތަދޫ              8,079,993 O - 11

ކުނަހަންދޫ              3,330,689 O - 12

ލ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            28,376,851

112,597,264         alqmuj
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qsIfow uLotaw - O

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,693,180 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,724,594       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

6,503,926        86,153            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        6,503,926
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Udqsiw - O - 01

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          634,561 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

465,630          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,122,334       22,143            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,454,960 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,753,930       1,298,969        " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             38,830            38,830 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,278,024       2,278,024 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           387,387          387,387 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           269,307 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖްެޓ           320,352          589,659 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

150,000          150,000           PSIP ުދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒ ނޑުތޮށިލުން ލ .އިސްދޫ އާސާރީ ސަރަހައްދު ވަށާ ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,324,364

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udibnad - O - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          341,182 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

186,740          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

541,629          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,440,403 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,962,491       522,088           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           100,734 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

192,532          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           174,995          174,995 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           146,314 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           119,154          265,468 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,140,115

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdiwabAm - O - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          387,937 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

263,174          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

664,819          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,127,621 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,744,817       617,197           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,606,204       1,606,204 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           168,601          168,601 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           123,459 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

248,010          124,551           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,435,452

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UDqnum - O - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          445,536 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

185,781          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

645,025          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,613,836 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,205,107       591,271           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             70,025 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

161,823          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           132,446          132,446 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           137,697 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

318,720          181,023           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,466,121

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdiwaLak - O - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          295,212 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

185,657          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

494,577          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,282,892 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,966,542       683,649           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             73,217 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

165,015          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           143,300          143,300 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           144,106 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

315,826          171,720           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,088,260

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qnag - O - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       1,536,112 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,458,667       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

5,033,904       39,124            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,215,010 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

5,057,244       1,842,234        " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           558,420          558,420 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           391,968          391,968 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           434,384 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           301,602          735,986 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,000,000       1,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނ ލ .ގަން ސިނާއީ ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ

1,000,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ލ. ގަން ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް

1,348,620       348,620           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ލ .ގަން 1 ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އާއި 2 ޕްރީސްކޫލް

މަދަރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީގެ ބަޖެޓް        4,839,758       4,839,758 މަދަރަސަތުލް ޙަމަދު ބިން ޚަލީފާ އަލްޘާނީގެ ބަޖެޓް

މިނިސްްޓރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ             12,600            12,600 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    18,978,500

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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qSavAm - O - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          647,504 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

228,332          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

889,544          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,870,726       2,870,726 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           246,073          246,073 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           163,836 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           122,028          285,864 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

800,000          800,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ލ. މާވަށް ސްކޫލް ލައިބްރަރީ އާއި 6 ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް

ލ.މާވަށު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        4,941,822       4,941,822 ލ.މާވަށު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   10,038,229

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udanof - O - 08

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          721,157 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

441,095          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,175,960    13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,496,400    1,496,400 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           400,013       400,013 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           183,077 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

324,512       141,435           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200           4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   3,401,085

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

256



UdAg - O - 09

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          282,376 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

176,651          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

472,735          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           598,469 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,256,336       657,868           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             30,228 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

122,026          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް             66,470            66,470 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           116,682          116,682 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           137,642 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

256,487          118,845           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,293,137

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdqnemAm - O - 10

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          378,373 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

184,648          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

576,729          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,973,886 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,605,289       631,403           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,362,236       1,362,236 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           201,924          201,924 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           138,797 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           124,317          263,114 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

127,050          127,050           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ލ .މާމެންދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,140,542

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

258



Udatih - O - 11

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          412,766 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

318,031          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

744,505          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,652,090 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,286,701       634,610           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,734,688       2,734,688 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           148,139          148,139 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           126,674 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           124,221          250,895 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,000,000       1,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ލ. ހިތަދޫ ރަށުއޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް

912,066          912,066           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސ ލ. ހިތަދޫ ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,079,993

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

259



Udqnahanuk - O - 12

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          348,070 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

298,511          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

660,289          13,708            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,567,723 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,165,394       597,672           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             71,444 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

163,242          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             97,725            97,725 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           123,310 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           117,729          241,039 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,330,689

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ހައްދުންމަތީ ދަނާލުގެ ބަޖެޓް           821,325            821,325 ހައްދުންމަތީ ދަނާލުގެ ބަޖެޓް

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        4,850,842         4,850,842 ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,757,262         2,757,262 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަަރދު

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          587,196           587,196 ލ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ލ.ގަން     19,360,226      19,360,226 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ޖުމްލަ      28,376,851
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249

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              4,560,211 P

ކޮލަމާފުށި              8,477,496 P - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( wg ) iruburutuw uLotawudavuh - 17

ވިލިނގިލި          246,019,152 P - 02

މާމެންދޫ              7,395,877 P - 03

ނިލަންދޫ              5,800,941 P - 04

ދާންދޫ              8,533,411 P - 05

ދެއްވަދޫ              4,171,177 P - 06

ކޮނޑޭ              2,350,065 P - 07

ދިޔަދޫ              1,941,311 P - 08

ގެމަނަފުށި              9,117,925 P - 09

ކަނޑުހުޅުދޫ              5,238,641 P - 10

ލ. ައތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            16,918,264

320,524,470         alqmuj
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,859,001 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,638,590       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,560,211        62,620            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        4,560,211

264



iSufAmalok - P - 01

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          507,754 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

387,548          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

906,513          11,211            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,289,465 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,284,542       995,077           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,513,210       2,513,210 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           188,443          188,443 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           169,255 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           411,333          580,588 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,477,496

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          626,630 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

466,346          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,127,028         34,052            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             68,775              68,775 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           452,730            452,730 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           301,834            301,834 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           361,909 ަރށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           196,884            558,793 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

5,904,250         5,904,250        PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ގއ. ވިލިނގިލި

1,500,000         1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގއ. ވިލިނގިލި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން ފޭސް 3

1,000,000         1,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ވިލިގިނލި ހޮސްޕިޓަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ 2008 / ނެދަލޭންޑް    119,720,921     119,720,921 ބިއްހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

ބޭރުގެ ލޯން އެހީ 2008 / ނެދަލޭންޑް    115,380,621     115,380,621 ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ެހދުމުގެ މަޝްރޫޢު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200                4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ   246,019,152

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          500,046 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

332,851          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

852,938          20,041            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,951,131 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,868,797       917,666           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,702,738       1,702,738 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           155,416          155,416 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           244,544 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           167,244          411,788 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

400,000          400,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ގއ. މާމެންދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,395,877

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqnalin - P - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          328,447 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

267,183          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

607,851          12,221            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,224,153 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,045,945       821,793           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,751,256       1,751,256 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           123,593          123,593 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           136,138 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           133,158          269,296 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,800,941

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdqnAd - P - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          357,761 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

306,804          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

681,899          17,334            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,994,484 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,998,974       1,004,491        " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,784,420       1,784,420 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             74,363            74,363 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           277,574 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           213,180          490,754 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ގއ. ދާންދޫ ރަށު އޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,533,411

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udavqwed - P - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          354,749 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

332,846          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

711,987          24,393            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,149,736 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,803,077       653,341           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           173,073 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

264,871          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           128,946          128,946 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           125,027 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           134,268          259,295 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      4,171,177

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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EDnok - P - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          272,756 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

243,461          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

528,074          11,857            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           773,287 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,311,651       538,364           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             38,830 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

130,628          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           106,166          106,166 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           136,344 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           134,802          271,146 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      2,350,065

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          296,737 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

223,419          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

527,186          7,030              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް           359,152 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

889,884          530,732           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             67,284 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

159,082          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             88,068            88,068 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           140,240 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           134,451          274,691 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      1,941,311

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          379,729 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

339,968          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

738,898          19,201            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,991,683 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,068,335       1,076,651        " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,355,720       2,355,720 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           136,167          136,167 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           182,236 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

314,605          132,369           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޖަސްޓިސ ގއ. ގެމަނަފުށި ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      9,117,925

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          297,207 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

253,671          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

562,918          12,040            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,031,816 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,666,212       634,396           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,563,180       1,563,180 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             98,102            98,102 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           172,511 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           137,958          310,469 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

35,360            35,360             PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް ގއ. ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               2,400              2,400 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,238,641

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        7,472,274         7,472,274 ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          660,314           660,314 ގއ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ގއ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް       8,785,676        8,785,676 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

ޖުމްލަ      16,918,264
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263

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              7,015,039 Q

މަޑަވެލި            18,906,325 Q - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( dg ) irubunuked uLotawudavuh - 18

ހޯޑެއްދޫ              6,001,937 Q - 02

ނަޑައްލާ              3,795,449 Q - 03

ގައްދޫ            11,149,346 Q - 04

ރަތަފަންދޫ              5,324,279 Q - 05

ވާދޫ              5,666,715 Q - 06

ފިޔޯރީ              6,408,728 Q - 07

މާތޮޑާ              3,785,007 Q - 08

ފަރެސް              5,904,868 Q - 09

ތިނަދޫ            19,762,880 Q - 10

ގދ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            29,209,164

122,929,736         alqmuj
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qsIfow uLotaw - Q

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       3,509,602 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,667,437       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

5,215,039        38,000            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

1,800,000         1,800,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ގދ .އަތޮޅު އަތޮޅުއޮފީސް އިމާރާތްކުރުން

ޖުމްލަ        7,015,039
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ilevaDam - Q - 01

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          497,923 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

346,036          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

864,709          20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,743,544 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,813,563       1,070,020        " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           176,620 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

268,418          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           325,790          325,790 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           162,895          162,895 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           161,179 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

466,750          305,571           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

13,000,000     13,000,000      PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ގދ. މަޑަވެލި ބިން ހިއްކުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    18,906,325

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdqweDOh - Q - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          343,725 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

469,121          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

833,596          20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        2,288,881 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,024,347       735,466           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           207,743 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

299,541          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           186,212          186,212 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާީމކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             93,106            93,106 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           121,229 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

312,134          190,905           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,250,000       1,250,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގދ. ހޯނދެއްދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ ފޭސް 1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,001,937

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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AlqwaDan - Q - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          340,023 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

361,827          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

722,599          20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,807,550 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,508,693       701,143           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             71,444 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

163,242          91,798             " ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             92,206            92,206 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           130,923 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުނެްގ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           174,786          305,709 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަްށ މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,795,449

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udqwag - Q - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          617,005 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

538,120          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,175,875       20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,620,805 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,746,825       1,126,021        " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             74,991            74,991 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        4,466,400       4,466,400 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           185,127          185,127 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           243,934 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

497,128          253,194           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    11,149,346

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

282



Udqnafatar - Q - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          474,970 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

401,283          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

897,003          20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,739,293 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,482,022       742,730           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,414,646       1,414,646 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           142,858          142,858 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           178,676 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

383,549          204,873           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,324,279

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

283



UdAv - Q - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          512,519 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

312,860          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

846,130          20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,788,300 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,580,521       792,221           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,546,210       1,546,210 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           288,486          288,486 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           179,841 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           222,528          402,369 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,666,715

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

284



IrOyif - Q - 07

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          269,260 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

278,459          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

553,469          5,750              " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,983,031 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,705,928       722,896           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,492,390       2,492,390 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           169,152          169,152 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           178,352 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

484,790          306,438           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,408,728

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

285



ADotAm - Q - 08

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          263,341 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

391,001          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

675,092          20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,380,502 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,972,183       591,682           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           757,298          757,298 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް             92,728            92,728 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           133,922 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

284,705          150,783           " ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      3,785,007

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          617,487 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

245,765          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

884,002          20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,380,502 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,972,183       591,682           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             38,830            38,830 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,067,836       1,067,836 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           144,880          144,880 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           144,808 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖްެޓ           149,328          294,136 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހުވަދުއަތޮޅު ސްކޫލް ފޭސް 1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               3,000              3,000 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      5,904,868

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ

287



Udanit - Q - 10

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          840,282 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

858,960          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,719,991       20,750            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           184,650          184,650 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           282,866          282,866 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           523,482          523,482 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           462,524 ަރށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           342,123          804,647 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

2,800,000        PSIP/ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގދ. ތިނަދޫ ހޮސްޓެލް ބިލްޑިންގ

4,181,110       1,381,110        PSIP/ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ގދ. ތިނަދޫ ކެމްޕަސް ތަރައްޤީކުރުން

2,430,082       2,430,082        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓ ގދ. ތިނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

2,000,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ގދ. ތިނަދޫ 2 ވަނަ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް

4,000,000       2,000,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ގދ. ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ހޯލް

800,000          800,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތ ގދ. ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮފީސް ބްލޮކްއެއް އެޅުން

800,000          800,000           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް 7 ގދ. ތިނަދޫ

އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        4,031,252       4,031,252 އަބޫބަކުރު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,800              4,800 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    19,762,880

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        9,440,519         9,440,519 ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          656,983           656,983 ގދ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ގދ.ތިނަދޫ     19,111,662      19,111,662 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ޖުމްލަ      29,209,164
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277

2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              4,259,728 R

ފުއައްމުލަ            54,739,241 R - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( N ) qwalumqwavuf - 19

58,998,969           alqmuj

290



291



qsIfow uLotaw - R

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       2,914,378 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,272,470       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,259,728        72,880            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        4,259,728
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް        1,744,526 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,608,644        " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

4,460,790       107,620           " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        3,464,729 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,384,944       920,216           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           109,600          109,600 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           617,102          617,102 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް        2,127,378       2,127,378 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           781,349 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           450,897       1,232,246 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނ ފުވައްމުލަކު ރިވެޓްމަންޓް

1,800,000       1,800,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ހާފިޒް އަހްމަދު ސްކޫލް ހޯލް

299,000          299,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ޏ. އޭ.އީ.ސީ ގައި 3 ބުރި ކްލާސްރޫމް ބްލޮކެއް އެޅުން

1,860,100       1,860,100        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ޏ. ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް ހޯލް

875,448          875,448           PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒ ( ނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް (ފުވައްމުލަށް ދަ

350,000          350,000           PSIP ުދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒ ފުވައްމުލަކު އާސާރީ ތަންތަން ފެންނަންހުންނަ ގޮތަށް ބެލެހެއްޓުން

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް      10,975,197     10,975,197 ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        5,019,094       5,019,094 ޙާފިޡް އަޙްމަދު ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މަދަރަސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީންގެ ބަޖެޓް        4,848,029       4,848,029 މަދަރަސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީންގެ ބަޖެޓް

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          814,132         814,132 ޏ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް     13,449,381    13,449,381 އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ             16,800            16,800 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    54,739,241

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ.
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2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

އަތޮޅު ޮއފީސް              6,327,829 S

މީދޫ              8,889,860 S - 01

~

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( s ) uLotawuDqwaw - 20

ހިތަދޫ            31,734,169 S - 02

މަރަދޫ              7,541,442 S - 03

ފޭދޫ            16,553,727 S - 04

މަރަދު ފޭދޫ              6,201,949 S - 05

ހުޅުދޫ              8,796,613 S - 06

ސ. އަތޮޅަށް ހިމެނިފައިވާ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ސީދާ ވަކިރަށެއްގައި ބަޔާންނުކުރެވޭ            71,437,553

157,483,142         alqmuj

294



295



qsIfow uLotaw - S

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       3,676,656 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,567,173       " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

6,327,829        84,000            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޖުމްލަ        6,327,829
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UdIm - S - 01

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          715,702 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

615,255          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,363,957       33,000            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        5,053,766 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

5,871,359       817,593           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             91,798            91,798 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           607,948          607,948 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           489,972          489,972 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           211,992 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖްެޓ           248,634          460,626 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,889,860

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udatih - S - 02

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް     1,410,201 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

1,133,182     " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2,576,382        33,000          " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް       4,271,340 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

4,935,738        664,398          " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް          104,808           104,808 /ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް          221,492           221,492 /ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު ސިއްޙީމަރުކަޒު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް       1,747,978        1,747,978 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް          889,333 ޖަސްޓިސް ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް          655,455        1,544,788 ޖަސްޓިސް ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

2,500,000       PSIP/ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސ. ހިތަދޫގައި 2 ބުރި ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް

5,500,000        3,000,000       PSIP/ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޓެލް ބިލްޑިންގ

581,516           581,516          PSIP މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެޓޯލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސާރވިސް ސެންޓަރ ސ. ހިތަދޫ

1,000,000        1,000,000       PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތ ސ. ހިތަދޫ ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ސެންޓަރ

450,000           450,000          PSIP ޯނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރ މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލް ސ. ހިތަދޫ

1,170,000        1,170,000       PSIP ޯނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރ އެކޮމޮޑޭޝަން ސ. ހިތަދޫ

އަލްމަދަރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ބަޖެޓް       6,758,099        6,758,099 އަލްމަދަރަސަތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ބަޖެޓް

ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް       5,138,568        5,138,568 ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ              4,800               4,800 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    31,734,169

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު    ކުރެވޭނެކަމަށް  * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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Udaram - S - 03

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް       1,379,538 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

588,413          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

2,000,951       33,000            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,607,017 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

2,438,289       831,272           " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        1,734,844       1,734,844 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           426,037          426,037 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           222,864 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           214,257          437,121 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

500,000          500,000           PSIP ުދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒ ސ. މަރަދޫގައި ސަރަހައްދީ ދާރުލް އާސާރެއް ޤާއިމްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      7,541,442

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdEf - S - 04

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          775,698 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

633,374          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,442,072       33,000            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             42,377            42,377 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        3,696,552       3,696,552 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           506,809          506,809 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           260,462 ަރށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           234,624          495,086 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

500,000          500,000           PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލް އަޅާބިމަށް ބަދަލުދިނުން

1,462,500       1,462,500        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ސ. ފޭދޫ ސްކޫލް ހޯލް 

2,612,500       2,612,500        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓ ސ. ފޭދޫ ފެރީ ޓާރމިނަލް 

ސ.ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް        5,791,631       5,791,631 ސ.ފޭދޫ ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ    16,553,727

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UdEf Udaram - S - 05

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް            77,595 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

494,575          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

605,170          33,000            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,503,557 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,114,495       1,610,938        " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް           100,734          100,734 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް           173,372          173,372 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           329,930          329,930 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           189,386 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖްެޓ           184,662          374,048 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,500,000       1,500,000        PSIP ުއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދ ސ. މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ަތރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      6,201,949

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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UduLuh - S - 06

ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އަތޮޅު އޮފީސް ބަޖެޓް          848,456 އަތޮޅު އޮފީހުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

596,345          " އޮފީސް ހިންގުން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

1,477,801       33,000            " އޮފީސް ހިންގުން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,901,034 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

3,566,253       1,665,220        " ސްކޫލް ހިންގުން ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް             35,286            35,286 ފެމިލީ ހެތްލް ސެކްޝަން/ހެލްތް ޕޯސްޓް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މެޑިކަލް ސަރވިސަސްގެ ބަޖެޓް        2,857,728       2,857,728 ސިއްޙީމަރުކަޒު/ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ޚަރަދު

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖްލިސް           448,915          448,915 މިސްކިތު މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖެޓް           191,429 ރަށު ކޯޓުގެ މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

ޖަސްޓިސް/އަތޮޅުތަކުގެ ކޯޓް ތަކުގެ ބަޖްެޓ           215,001          406,430 ރަށު ކޯޓުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ               4,200              4,200 އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިދާރީ ޚަރަދު

ޖުމްލަ      8,796,613

. މިއީ ހަމަ އެކަނި އަތޮޅު ތަކުގެ ރަށްރަށަށް ޚަރަދު     * މިއީ ސަރުކާރުގެ ވަކި ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގޭ ބަޖެޓެއް ނޫނެވެ

. ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ބެލުމަށްޓަކައި ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އަންދާޒާ ހިސާބެކެވެ
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ޖުމްލަ ތަފްޞީލް އަދަދު ޚަރަދު ހިމެނޭ ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބާވަތް

ރުފިޔާ ރުފިޔާ

4,000,000          4,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަނ އައްޑޫ ރިވެޓްމަންޓް ސަރަހައްދު ޕައިލްކުރުން

2,000,000          2,000,000        PSIP ްމިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓ ޯ .ބީ  .ޑީ ސ. އަތޮޅު 3 ރަށުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުން (އައި

2,000,000          2,000,000        PSIP ްރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސ ސ. ގަމުގެ ބަނދަރާއި އެއްގަމު ތޮށި

ސ. ގަމާއި ބެހޭ ސެކްޝަންގެ ބަޖެޓް     12,205,290      12,205,290 ސ. ގަމާއި ބެހޭ ސެކްޝަން

މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް      13,083,049        13,083,049 މުޙިއްބުއްދީން ސްކޫލްގެ ބަޖެޓް

ސ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް        5,081,112          5,081,112 ސ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް

އުތުރު ސަރަޙައްދު ސްކޫލްތަކުގެ ބަޖެޓް        1,869,392          1,869,392 ސްކޫލް މުވައްޒިފުންގެ ޚަރަދު

.ބީ       9,472,000        9,472,000 .ޑީ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ 2008 / އައި ސ. އަތޮޅުގެ ފާޚާނާ ސިސްޓަމް ތަރައްޤީކުރުން

އިސްލާމި ކަންތައްތަކާބެހޭ ބަޖެޓް          345,039           345,039 ސ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ މިސްކިތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށް

ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް / ސ.ހިތަދޫ     21,381,671      21,381,671 ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 

ޖުމްލަ      71,437,553
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2008 އަށް

ލަފާކުރި

ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބަޖެޓް                         10,600,000

އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު                         11,700,000

~

AzAdqnaw qTejab eg 2008

 egudaraK Aviwafinemih qnutog EhebAkatuLotaw - 21

Everukun qnAyab AdIs iwagqweLotaw ikav qniweret 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ޯވޓަރގެ ބަޖެޓް                         20,147,500

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސްގެ ބަޖެޓް                           1,230,514

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތްގެ ބަޖެޓް                         11,050,000

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބަޖެޓް                         23,610,000

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓްރާންސޯްޕޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ބަޖެޓް                           3,527,500

ރީޖަނަލް އެއަރޯޕޓްސްގެ ބަޖެޓް                           1,000,000

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތް އެންޑް ސޯްޕޓްސްގެ ބަޖެޓް                           3,200,000

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް                              500,000

ޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ ޮއފީސް (އުތުރު) ގެ ބަޖެޓް                           1,316,380 ސަރަޙައްދީ ތަރައް

ޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ ޮއފީސް (ދެކުނު) ގެ ބަޖެޓް                           1,499,470 ސަރަޙައްދީ ތަރައް

ރީޖަނަލް ފަޔަރ ސަރވިސްގެ ބަޖެޓް                           4,642,460

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރގެ ބަޖެޓް                         25,130,854

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް                           4,677,576

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ                       508,247,987

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                       647,575,360

ރީޖަނަލް އެއަރޯޕޓްސްގެ ބަޖެޓް                         15,525,211

ޯސޝަލް ޕްޮރޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ބަޖެޓް                         14,413,682

1,309,594,494                       alqmuj
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Everukun qnAyab AdIs iwagqweLotaw ikav qniweret 

qSaw 2008

irukAfal 
Ayifur

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބަޖެޓް

ރާއްޖެތެރޭގައި މަގުބައްތިއާއި ބަނދަރު ބައްތި ޖެހުން                 6,000,000

ރާއްޖެތެރޭގައި ނެރު ބައްތިޖެހުން                 1,000,000

ރާއްޖެތެރޭގައި ފާލާން އެޅުން                 3,000,000

ރާއްޖެތެރޭގައި ގުދަން ހެދުން                    600,000

10,600,000               

އޮަތޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްޮރޖެކްޓްސް                    800,000

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން                    800,000

އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން                    800,000

މެދު އުތުރު ބައެއް ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން                    800,000

މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްޮރޖެކްޓްސް                    800,000

މެދު އުތުރު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން                    800,000

މެދު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްޮރޖެކްޓްސް                    800,000

މެދު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން                    800,000

 egudaraK Aviwafinemih qnutog EhebAkatuLotaw - 21
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qSaw 2008

irukAfal 
Ayifur

މެދު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން                    800,000

މެދު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްޮރޖެކްޓްސް                    800,000

މެދު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން                    800,000

މެދު ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން                    800,000

ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ކޮމިއުނިޓީ ޕްޮރޖެކްޓްސް                    800,000

ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތަކުގެ އިމާރާތާއި ފަރުނީޗަރ ފެންވަރުމަތިކުރުން                    500,000

ދެކުނު ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ސްކޫލްތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުން                    800,000

11,700,000               

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އެންވަޔަރަމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރގެ ބަޖެޓް

އައުޓަރ އައިލެންޑް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ޕްޮރޖެކްޓް                 3,000,000

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން                 2,000,000

ރާއްޖެތެރޭގައި ފެންދޫކުރާ ތަންތަންހެދުން                 3,750,000

ރާއްޖެތެރޭރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ އިންޖީނުގެ ހެދުން                 5,000,000

ސުނާމީ ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްޮރޖެކްޓް، ނަރުދަމާ ނިޒާމް (ޖޭބިކް ލޯން)                 1,400,000

ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްޮރޖެކްޓް ފޭސް 2 (ލ. ފޮނަދޫ، އދ. މާމިގިލި)                 1,000,000

ސުނާމީގައި ގެއްލުންލިބުނު ނަރުދަމާ ނިޒާމްތައް މަރާމާތުކުރުން (ޅ. ހިންނަވަރު، ތ. ތިމަރަފުށި)                    997,500

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ހިދުމަތް (ހއ. އުތީމް، ޏ. ފުވައްމުލަށް)                 2,000,000

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްރަށަށް ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން (ނ. ޮހޅުދޫ، ނ. ވެލިދޫ، ލ. ގަން)                 1,000,000

20,147,500               
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މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސްގެ ބަޖެޓް

އޮއިވާލި ކަނދުފަތިހެދުން                    500,000

ރާއްޖެތެރޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި 2 ބުރި މަސްމާރުކޭޓް އެޅުން                    730,514

1,230,514                 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހެލްތްގެ ބަޖެޓް

ޤީކުރުން                 1,150,000 ރާއްޖެތެރޭ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ލޮލުގެ ފަރުވާ ތަރައް

ރޑް ހެދުން                 1,850,000 ރާއްޖެތެރޭގައި އައިސޮލޭޝަން ވާ

ހެލްތް ޕޯސްޓް އިމާރާތްކުރުން                 4,250,000

ހެލްތް ސެންޓަރުގެ އިން ފާރުރޭނުން                    800,000

10 ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ލެބޯޓަރީ ހެދުން                 2,500,000

ހެލްތް އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން ފޭސް 2 (ހެލްތް ކޮމްޕޯނަންޓް)                    500,000

11,050,000               

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބަޖެޓް

ގއ. ދިޔަދޫ މީހުން ބަދަލުކުރުން                 2,160,000

އެއްރަށުން އަނެއްރަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށް ގެ އެޅުން (ހަމަނުޖެހޭ ރަށްރަށް)               21,450,000

23,610,000               
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މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަންގެ ބަޖެޓް

ޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ކޭ.އެފް ލޯން)                 1,927,500 ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ތަރައް

ޤީކުރުން                 1,600,000 އުތުރު، ދެކުނު އަދި މެދު ސަރަހައްދުގެ ފެރީ ޓާރމިނަލް ތަރައް

3,527,500                 

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ބަޖެޓް

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްތަކުގެ ބިލްޑިންގ އަޕްގްރޭޑްކުރުން                 1,000,000

1,000,000                 

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސްގެ ބަޖެޓް

ބިމާއި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުން                 1,200,000

ޤީކުރުން                 2,000,000 ރާއްޖެތެރޭގެ ފުޓޯްބޅަ ދަނޑުތަކާއި ކުޅިވަރު ކޯޓްތައް ތަރައް

3,200,000                 

ޤައުމީ މަރުކަޒުގެ ބަޖެޓް ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ 

އާސާރީ މިސްކިތްތައް ދެމެހެއްޓުން (ފ. ނިލަންދޫ، ހއ. ބާރަށް، ބ. ކުޑަރިކިލު)                    500,000

500,000                    

ޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ ޮއފީސް (އުތުރު) ގެ ބަޖެޓް                 1,316,380 ސަރަޙައްދީ ތަރައް

ޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަލަހައްޓާ ޮއފީސް (ދެކުނު) ގެ ބަޖެޓް                 1,499,470 ސަރަޙައްދީ ތަރައް
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ރީޖަނަލް ފަޔަރ ސަރވިސް                 4,642,460

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އޮަތޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް ބެލެހެއްޓުން               25,130,854

25,130,854               

އޮަތޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދުގެ ބަޖެޓް

އޮަތޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު                 4,677,576

4,677,576                 

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢު             508,247,987

508,247,987             

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ

ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ( ކުވެއިތް ފަންޑް )               26,976,845

ޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2 ( އޭ.ޑީ.ބީ )               16,948,198 ސަރަޙައްދީ ތަރައް

ޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( އޯޕެކް ފަންޑް ޯއފިޑް )               26,880,000 ބަނދަރު ތަރައް

ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - އެކްސަސް ޕްރޮގްރާމް ( ސަޢޫދީ ފަންޑް )               87,808,000
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ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު - އެކްސަސް ޕްރޮގްރާމް ( ވަކި ފަރާތެއް ހަމަ ނުޖ               78,400,000

ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ( އައި.ޑީ.ބީ )               67,200,000

ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2 ( އައި.ޑީ.ބީ )               31,817,190

ޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ( އޭ.ޑީ.ބީ )                 7,989,965 އޮަތޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައް

އޮަތޅުތަކުގެ ޯބފެނާއި ފާޚާނާގެ ސިސްޓަމާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު ( އައި.ޑީ.ބީ )               35,261,568

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ( އިފާޑް )               11,216,000

ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް             257,077,594

647,575,360             

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ބަޖެޓް

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ޚަރަދު               15,525,211

15,525,211               

ޯސޝަލް ޕްޮރޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ބަޖެޓް

ޯސޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް ސެންޓަރތަކުގެ ޚަރަދު               14,413,682

14,413,682               

1,309,594,494             alqmuj
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  އަންދާޒާ  ބަޖެޓް ގެ 2008 

 
 

Asiwaf Ebil iwagutog egInadqmAw 

ށް ލިބޭ ފައިސާ ބައިކުރަމުން އްމުގޮތެއްގައި އާމްދަނީއަރުގެ ބަޖެޓު ތައްޔާރުކުރާއިރު ޢާސަރުކާ
  .އެއީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ޓެކްސް އާއި ނުބެހޭ އާމްދަނީއެވެ. ބަޔަކަށެވެދަނީ މައިގަނޑު ދެގެން

  

އަކީ ސީދާ ގޮތެއްގައި ނުވަތަ ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ނަމަވެސް  އާމްދަނީޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 
މީހަކު އަތުން ނުވަތަ ބަޔަކު އަތުން  ،ކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ އަގަށް ނުވަތަ ދޫކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ އަގަށް ނޫން ގޮތެއްގައި

ރޮފިޓް ޓެކްސް ފަދަ ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ޓެކްސް، ބޭންކް ޕްމިސާލަކަށް އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ، ޓޫރިޒަމް . ނެގޭ ފައިސާއެވެ
  .ފައިސާ އެވެ

  

ކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތެއްގެ އަގަށް ނުވަތަ ކުރާ ވިޔަފާރިއެއްގެ  ،ޓެކްސްއާއި ނުބެހޭ އާމްދަނީ އަކީ
ތަންތަނާއި އަދި އޭގެ އިތުރުން . ފައިދާގެ ގޮތުގައި، ނުވަތަ ދޫކުރެވޭ އެއްޗެއްގެ އަގަށް ލިބޭ ފައިސާ ފަދަ ފައިސާއެވެ

 ،ތަކެތީގެ ކުލި، އެކިއެކި ހުއްދައިގެ ފީ، އިޖްތިމާޢީ އެހީއާއި އެކިވައްތަރުގެ ޖޫރިމަނާ އަށް ލިބޭފައިސާވެސް ހިމެނެނީ
  .ޓެކްސްއާއި ނުބެހޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައެވެ

  

އާމްދަނީ  ،ގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖަމާކުރެވެމުން ދަނީއާމްދަނީ
އަދި ކޮންމެ މަހެއް . ށެވެހުޅުވާފައިވާ އާމްދަނީ އެކައުންޓަގައި . އޭ.އެމް.ފައިސާ ބަލައިގަތް އޮފީހުގެ ނަމުގައި އެމް

ނިމުމުން އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީ އެކައުންޓްތަކަށް ޖަމާކުރެވިފައިވާ ފައިސާ ޖުމްލަ ކުރުމަށްފަހު، އެޖުމްލަ މިނިސްޓްރީ 
އަށް " ޓްރެޜަރި ޖެނެރަލް އެކައުންޓް"ގައި ހުޅުވާފައި ވާ . އޭ.އެމް.ޓްރެޜަރީގެ ނަމުގައި އެމްއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް 

  .ކްރެޑިޓް ކުރަނީއެވެ
  

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި  ،މި ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރަނީ
  .ގެ ނަމުގައ ފާސްކުރެވފައވާ ޢަދަދުގައ ހމެނޭ ޚަރަުދ ތަކެވެ"ސަރުކާރުގެ އޮފސްތަކުގެ ޢާއްމު ބަޖެްޓ"
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ    2,370,414,282   2,855,522,945      3,291,532,000 A

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ    1,683,994,953   2,033,520,000      2,409,321,000 1

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތައް ލިބޭ ފައިސާ
( ބައިތަކުގެ ތަފްޞީލް )

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ީ ި ި

1,859,100,302      1,533,319,365   1,256,473,043    ( އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ      (އަމިއްލަ 1.1

550,220,698         500,200,635      427,521,910       ( އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ      (ސަރުކާރު 1.2

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް       495,730,576      547,324,000         589,668,000 2

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް         91,370,635      168,995,945         185,000,000 3

ބިންވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް         21,123,442        18,671,000           19,044,000 4

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތީގެ ފީ         31,638,233        34,759,000           35,414,000 5

ނޑުގައިދުއްވާ މަސްވެރިކަން ނުކުރާ އިންޖީނުލީ ތަކެތީގެފީ           5,082,719          5,629,000             5,798,000 ކަ 6

ވިޔަފަރިއާއި ކުންފުނީގެއަހަރީ ފީއާއި ރަޖިސްޓްރީ         16,949,947        17,852,000           18,287,000 7

އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި ފީ           6,864,320          6,959,600             7,523,000 7.1

ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ           6,297,000          7,236,609             7,650,000 7.2
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ކުންފުނީގެ ރަޖިސްޓްރީ ފީ           2,007,144          2,133,791             1,442,000 7.3

ބިދޭސީ ވިޔަފާރި ފީ           1,502,500          1,380,000             1,560,000 7.4

ޕާޓްނަރޝިޕް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފީ                  4,017                 8,000                    8,000 7.5

ޕާޓްނަރޝިޕް އަހަރީ ފީ                29,053               34,000                  34,000 7.6

ގެސްތް ހައުސް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ                10,000               25,000                        - 7.7

ޑައިވިންގ ސްކޫލް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ފީ              235,913               75,000                  70,000 7.8

ރެވެނިއުސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން         24,523,777        28,772,000           29,000,000 8

ޓެކްސް އާއި ނުބެހޭ އާމްދަނީ    2,957,916,339   3,860,545,990      5,789,432,583 B

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ތަންތަނުގެ ފައިދާ       742,125,988      802,085,921         800,971,000 9

އެސް. ޓީ، އޯ، ގެ ފައިދާއިން         57,200,000        85,280,000           69,902,000 9.1

މިފްކޯގެ ފައިދާއިން           1,350,000          2,970,000             9,900,000 9.2

އެމް، އެމް. އޭ ގެ ފައިދާއިން       205,058,070      100,000,000         150,000,000 9.3

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް އޮތޯރިޓީގެ ފައިދާއިން         50,000,000        60,000,000           60,000,000 9.4

މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮންޕެނީ ލިމިޓެޑްގެ ފައިދާއިން         62,251,925        87,000,000         129,000,000 9.5

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑްގެ ފައިދާއިން           3,611,000          6,381,470             6,565,000 9.6

ނަސަންދުރަ ޕެލެސްހޮޓެލް ގެ ފައިދާއިން           2,984,462          3,778,970             8,259,000 9.7

ދިރާގުގެ ފައިދާއިން       280,830,880      354,982,320         188,002,000 9.8

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ފައިދާއިން           6,207,700          9,311,550           15,000,000 9.9

އެމް. ޓީ. ސީ. ސީ. ގެ ފައިދާއިން           3,938,670          4,595,115           30,790,000 9.1

އެމް. އައި. ސީ ގެ ފައިދާއިން         19,500,000        19,500,000           20,000,000 9.11

މާލޭ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީގެ ފައިދާއިން         39,886,511        46,341,866           47,584,000 9.12

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑްގެ ފައިދާއިން           8,011,362        14,991,085           37,920,000 9.13

ބިލްޑިންގް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް މެކޭނިކަލް ވޯކްސްގެ ފައިދާއިން           1,295,408          4,150,675             2,000,000 9.14

ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭނސް ކޯޕަރޭޝަންގެ ފައިދާއިން                     -          1,000,000                        - 9.15
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އެމް.ޓީ.ޑީ.ސީގެ ފައިދާއިންގެ ފައިދާއިން                     -                     -           23,800,000 9.16

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑްގެ ފައިދާއިން                     -          1,802,870             2,249,000 9.17

ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަގެ ކުލި         23,568,069        25,954,000           27,252,000 10

ސަރުކާރުގެ ރިޒޯޓްތަކުގެ ކުލި    1,281,253,975   1,972,741,887      1,403,602,000 11

ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދޫކުރާ ބިމުގެކުލި         43,401,571        84,456,795           78,619,000 12

ބޮޑެތި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ބިންބިމާއި ސަރަޙައްދުތަކަށް ލިބޭ                     -                     -      2,424,075,583 13

ރޯޔަލްޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ         99,179,304        92,395,000         101,607,000 14

ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ ހިންނަފަދަ ތަންތާނގެ ވަރުވާއަށް           3,254,864        16,835,000             7,477,000 15

ވޯރކް ޕާމިޓް ފީ       140,530,801      169,372,000         192,260,000 17

ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ލައިސަންސް ފީ         66,723,577        77,000,000           84,000,000 18

ދިރާގަށް ދޫކުރި ލައިސަންސް ފީ         58,229,626        65,000,000           70,000,000 18.1

ވަތަނިއްޔާ ޓެލޮކޮމް މޯލްޑިވްސް އަށް ދޫކުރި ލައިސަންސް ފީ           8,493,951        12,000,000           14,000,000 18.2

ބިދޭސީން ރާއްޖޭގައިތިބުމުގެ ފީ           4,867,470          6,075,000             6,683,000 19

އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ހުއްދައިގެ ފީ         11,185,104        16,326,000           17,142,000 20

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ލޭންޑިންގ ޗާރޖް           2,980,638          3,100,000             3,255,000 21
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އެކިއެކި ޢިމްތިޙާންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފީ           8,391,743        11,736,000           12,323,000 22

ލޯނާއި ސަރވިސް ޗާރޖްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ       182,075,893      212,840,387         334,675,000 21

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުގެ ސަރވިސް ޗާރޖް         77,104,399        65,146,078         120,707,000 21.1

ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯންތަކުގެ ސަރވިސް ޗާރޖް                     -        30,000,000           20,000,000

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުގެ ރީޕޭމަންޓް       104,971,494      117,694,309         193,968,000

ސަރުކާރުގެ ބައެއް އޮފީސްތަކުންދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގު       181,602,020      170,915,000         178,586,000 23

12 732 000 12 125 000 17 080 452 ޗާޕްކުރފޮތް، މަޖައްލާ، ނޫސް، ފަދަތަކެތ ވއްކައގެން ޗޕކރިފތ މޖއލ ނސ ފދތކތި ވިއކއިގނ         17,080,452        12,125,000           2512,732,000 25

ޗާޕްކުރިފޮތް، މަޖައްލާ، ނޫސް، ފަދަތަކެތި ވިއްކި           5,952,451          1,336,963             1,495,067 25.1

ގެޒެޓް ޤާނޫން ޤަވައިދު ފޮތް ވިއްކި                60,950               75,905                  80,725 25.2

ކަލަންޑަރ، ސްވެނިއަރ ފަދަ ތަކެތި ވިއްކި              397,188             650,130                650,000 25.3

އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ފޯމް ވިއްކި           2,252,231          1,615,001             1,721,889 25.4

އެކިއެކި ބޭނުމަށް ދުކުރެވޭ ރެކޯޑް ފޮތް ފަދަ ތަކެތި ވިއްކި           2,431,632          2,819,601             2,876,919 25.5

ސީ.ޑީ.ސީ ވިއްކި                31,200               28,400                  28,400 25.6

ޕާސްޕޯޓާއި އިމަޖެންސީ ސެޓްފިކެޓަށް           5,954,800          5,599,000             5,879,000 25.7

އެކިގޮތްގޮތުން ކުރާ ޖޫރިމަނާއަށް         55,018,126        55,444,000           58,216,000 26

ގަޑިލާރި އާއި ޖޫރިމަނާ           4,159,530          4,540,543             3,980,250 26.1

ޤާނޫން އާއި ޚިލާފްވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ           5,855,136          6,308,972             5,105,125 26.2

ޤާވައިދާ ހިލާފްވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ         30,061,177        28,321,565           31,584,445 26.3

އެގްރިމަންޓާއި ޚިލާފްވެގެން ކުރެވޭ ޖޫރިމަނާ         11,645,631        13,176,967           14,975,818 26.4

ޤަޟިއްޔާ ޖުރީމަނާ           1,019,197             475,767                120,000 26.5

އެހެނިހެން ޖޫރިމަނާ           2,277,455          2,620,186             2,450,362 26.6
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކައިގެން         49,451,378        32,359,000           33,007,000 28

ނީލަމުގައި އެކިއެކި ތަކެތި ވިއްކި           2,282,365          1,873,865             1,815,100 28.1

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތް ވިއްކި           1,291,230          1,200,000             1,200,000 28.2

ސަރުކާރުގެ ބިން ވިއްކި         17,480,727        20,000,000           20,000,000 28.3

ކެޕިޓަލް އެސެޓް ވިއްކި         28,397,056          9,285,135             9,991,900 28.4

އެކިގޮތްގޮތުން          45,225,366        98,785,000           12,950,000 29

ސަރުކާރުން ދުއްވާ އުނޅަދު ފަހަރުގެ ކުލި              261,241             104,632                  75,000 29.1

ކުއްޔަށް ދޫކުރެވޭ އެހެނިހެން ތަކެތީގެ ކުލި           1,582,824          1,284,808             1,118,544

- 463 25 210 ވކި ފއިސ އއކނ ނގި އިތރވި                25,210                    463                        ވަކ ފައސާ އެއްކަން ނޭގ އތުރުވ

ބަޖެޓް ރިފަންޑް         36,814,119        20,414,701                        -

ސަރުކާރަށް ލިބެންޖެހޭ ދަރަނީގެ ތެރޭން ލިބޭ              428,913             805,555                540,000

މެމްބަރޝިޕް ފީ އާއި ޗަންދާ              233,602             229,920                302,852

ސަރުކާރުގެ އެއްޗިއްސައްވާ ގެއްލުމަށް ލިބޭ                     -                 1,000                        -

ހޮވައިގެން ގެނެވޭ ތަކެތީގެ ތެރެއިން އަހަރު ހަމަވީމާ ލިބޭ                  7,785                 3,334                    2,500

ޓާރމް ޑިޕޮޒިޓްގެ ފައިދާއަށް ލިބޭ                     -                     -                  22,000

ރުއް، ގަހާއި، ލަކުޑި ވިއްކި                  9,763               49,950                  75,000

ވެލިގައު އަކިރި ފަދަ ތަކެތި ވިއްކި                     -             732,661                500,000

ފެން ވިއްކައިގެން ލިބޭ           3,692,333          4,000,000             5,000,000

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ހަދިޔާގެ ގޮތުގައި ލިބޭ                     -        63,750,000                        -

އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކި              902,419          5,432,746             4,127,126

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ           1,267,157          1,975,230             1,186,978

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ    5,328,330,621   6,716,068,935      9,080,964,583

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑުއެކައުންޓް ތަކަށް ލިބޭ         78,056,086        86,067,773           72,500,000 30
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ         15,612,197        10,557,373           10,000,000 31

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ    5,421,998,904   6,812,694,081      9,163,464,583

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން         74,220,357        96,547,629           55,000,000

ފައިސާގެގޮތުގައި އެކައުންޓަށްވަންނަ ޖުމްލަ    5,496,219,261   6,909,241,710      9,218,464,583

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭއެހީ       793,216,755   1,086,641,715         757,546,982

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯންއެހީ       806,117,171   1,581,013,005      1,924,297,818

މުޅިޖުމްލަ    7,095,553,187   9,576,896,430    11,900,309,383
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 2007އަދި 

ރެވޭނެކަމަށް 

  . ވ

.  ފާކުރެވެއެވެ

 102ގައި  

ތގެ މައްޗަށް 

މިލިއަން  8

އިްނ ސީ .ބީ

ލަށް ސޫ އު

އަދި . ހެއެވެ

އހާ ބޮޑުތަން 

ނެވޭނެކަމަށް 

 ތ

އަ 2006ކައި، 

ރުގެ ތެރޭގައި ކު

ށް ލަފާކުރެވެއެވެ

ާ ރުވާނެކަމަށް ލަ

2008މަށާއި، 

ފައިވާ މަޢުލޫާމތު

6. ފ ސިލޯުނން

.އެސް.އަދި އްެޗ

ށ ގެންގުޅުއްވާ

މްޕެއް ޖަހަންޖެހެ

2008 ާ އަށް އެ

ދަލުގެނނޫނަށް ބަ

ތރުމަޢުލޫމާތު 

އިތުރުކުރުމަށްޓަކަ

ވަނަ އަހަރު 200

ކުރެވޭނެކަމަށްރޓް 

އިތުރު 9%ހރު 

ސް ހޭދަކުރާނެކަމަ

ަ ހޭނެކަމަށް ދެއްވާ

ޔާ، ބޭންކް އޮފް

މިލިއަން ރުފިޔާ 

 ލޯނުދޫކުރުމަށް

ރެވެނިއު ސްޓޭމް

8 ވުމާއި އެކު، 

މްޕާއި ބެހޭ ޤާނޫ

  

 

  ައންދާޒާ 

އި ބެހޭ އިތު

ތގެ ފުރުޝަތު އ

09ވނަ އަހަރާއި 

ރގެ މުދާ އިމްޕޯރ

ވަނަ އަހަ 200

ދުވަސް 8ޖްކޮށް 

 ފައިދާއަށް ޖެހޭ

އަން ރުފިޔާމިލި 

މި 6.8 ން ބޭންކު

ނީ ސަރުކާރުން

އި ރަޖިސްޓްރީގަ

ހ ސްޓޭމްޕަކަށް

ރެވެނިއު ސްޓޭމް

`

ގެ ބަޖެްޓ ައ 200

 އާމްދަނީ އާ

ށް، މިސިނާއަތު

ވަ 2008އކަތް 

މިލިއަން ޑޮލަރު 

08ނގެ އަދަދު 

ރއްޖޭގައި އެވަރޭޖް

ނ އެބޭންކްތަކުގެ

62 ންޑިޔާއިން

ރފިޔާ، ހަބީބް ބޭ

  . ވެ

 އިތުރުވެފައިވަނީ

ރު ރަހުނުގެ ރަ

އއް ފަހަރު ޖަހާ

ގައި  2009

08

ގެ ބަޖެޓްގެ 

ރށް ވުރެ ފުޅާކޮށް

މަސައްއުމްރާނީ 

 1.2ނަ އަހަރު 

ރާ ފަތުރުވެރިން

ފަތުރުވެރިން ރާ

  . ވާނެއެވެ

ރިވާ ބޭންކްތަކުްނ

ބޭންކް އޮފް އިނ

ރުމިލިއަން  85

ފކުރެވިފައިވާނެއެވެ

  : ފައިސާ

ން ފެށިގެން

ން ރަހުނުކުރާއި

ރީއެއްގައިވެސް އެ

ަނމަވެސް، . 

  . އެވެ

2008 

ހާރަރވެރިކަން މި

ނަ ރަށްތަކެއްގެ 

ވަނ 2008ތން، 

 

ޖއަށް ޒިޔާރަތްކު

އި ހިފެހެއްޓި، 

ނކަމަށް ބަލާފައިވާ

  : ސ

ތެރޖޭގައި ހަރަކާތް

ސްޓޭޓް ތުގައި 

5އިން މޯލްޑިވްސް 

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކު

އކައިގެން ލިބޭ ފަ

އިނ 2006އި 

މިގޮތުން. ގންނެވެ

ންމެ ރަޖިސްޓްރީ

ފއެއްނުކުރެވެއެވެ

ތރުކުރެވިފައިވާނެ

 

  : ރޓް ޑިއުޓީ 

ފަތުުރ

ދކުރެވިފައިވާ ގިނަ

މިގޮުތ. އިވާނެއެވެ

 : ޒަމް ޓެކްސް

ރާއްޖެ

ގައ86%ޕންސީ 

ޓް އޮޕަރޭޓްކުރާެނ

ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

ރާއްޖޭ

ޓެކްސްގެ ގޮތު، ށ

 ބޭންކް އޮފް މޯ

ލި ލިއަން ރުފިޔާ

އު ސްޓޭމްޕް ވިއް

މިބައި

ގނައުމާއި ގުޅިެގ

 ސްޓޭމްޕަކީ ކޮން

ކަށް ލަފަވނެކަމަ

ރވި، މިބައި އިތު

އިމްޕޯރ

ޫދގައި 

ބެލިފައި

ޓުއަރިޒަ

އޮކިއުޕަ

ރިޒޯރޓް

ބޭންކް 

ބިނާކޮށް

ރުފިޔާ،

މިލ 23

ރެވެނިއު

ބަދަލުގެ

މިޖެހޭ 

ރުާވއިތު

ލަފާކުެރ

324



  : ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނުގެ ފައިދާ 

އަހަރަށް  3މިބައިގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ، ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން ކުރިއަށް އޮތް 

މީގެ އިތުރުން، ބައެއް ކުންފުނިތަކާއި މަޝްވަރާކޮށް، ސާފު . ލަފާކުރެވޭ ސާފު ފައިދާގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ) 2010 – 2008(

  . ގޮތުގައި ބެހުމަށް އެއްބަސްވެވުނު އުސޫލުތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެފައިދާގެ ތެރެއިން ޙިއްސާގެ ފައިދާގެ 

  : ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން

 92%ގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއަކީ .އޯ.ޓީ.އެސް. ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް 65%ސާފު ފައިދާގެ 

  . އަށް ވުމާއި އެކު، ނިސްބަތުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ އަދަދު

  : ޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީމޯލް

  . ސަރުކާރު ކުންފުންޏެއް 100%އަކީ . ސީ.އޭ.އެމް . ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް 75%ސާފު ފައިދާގެ 

  : މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ 

ގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއަކީ . ސީ.ސީ.ޓީ.އެމް. ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް 65%ސާފު ފައިދާގެ 

  . އަށް ވުމާއި އެކު، ނިސްބަތުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ އަދަދު %52.50

  : ލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ މޯ

ގައި ސަރުކާރުެގ . ސީ.އެސް.ޑަބްލިއު.އެމް. ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް 75%ސާފު ފައިދާެގ 

  . އަށްވުމާއި އެކު، ނިސްބަތުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ އަދަދު 76%ހިއްސާއަކީ 

  : އައިލަންޑް އޭވިއޭޝަން ސާވިސަސް

ސަރުކާރު  100%އެސް އަކީ .އޭ.އައި. ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށް 75%ސާފު ފައިދާގެ 

  . ކުންފުންޏެއް

  : އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ސާވިސަސް މޯލްޑިވްސް

. މިލިއަނާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ދެއްކޭނެކަމަށް 25މިލިއަނާއި  20އަށް ކޮންމެ އަހަރަކު  2010އިން  2008

  . މިލިއަން ލިބޭނެކަމަށް ބަލާފައި 20ވީމާ، މިތަނުން ކުޑަ އަދަދުކަމަށްވާ 

  : ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން

ރުގެ ކުންފުނިތަކާއި ގުޅިގެން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަރަށް ހަލުއިކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ދާތީ، ބޭ

ނޑައަޅަން ދަތި ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންގެ ކަންތައް ވަކި ގޮތަކަށް ނިމުމުން، އަދަދެްއ . ޑިވިޑަންޑަށް ދެއްކޭނެ ވަކި އަދަދެއް ކަ

  . އެންގުމަށް
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  : ސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަ

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ބައްޓަންވަމުން ދާގޮތަށް ބަލައި، . މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ ސާފު ފައިދާއަށް ބަލައި

މިހާރު މިސިނާއަތުގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބަލައި، މަސްލިބޭ މިންވަރު އިތުރުވާނަމަ، ފައިދާ އިތުރުވެ، ހިއްސާގެ 

  .ސާއިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ފައި

  : ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް

މިލިއަން  6ގެ ާސފު ފައިދާއިން ހިއްސާގެ ފައިާދގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރަށް ދެއްކުމަށް ހުށަހެޅިފަިއވަނީ  2007

ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ވަނަ އަހަރު  2008އަދި މިހޮޓަލަކީ، ޕްރައިވަޓައިޒްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ހޮޓަލެއްކަމުން، . ރުފިޔާ

 2މަސްދުވަހުގެ ސާފު ފައިދާގެ ތެރެއިން ހިއްސާގެ ފައިދާގެ ގޮތުގައި  5އަދި މި . މަސްދުވަހަށް 5ގޮތުގައި ހިނގާނީ ފުރަތަމަ 

  .ގައި ދެއްކުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި 2008މިލިއަން ރުފިޔާ، 

  : ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގުޅުން

އަށް  55%ދިރާގުގައި ސަރުކާރުގެ ހިއްސާއަކީ . ގެ ގޮތުގައި ބެހުމަށްހިއްސާގެ ފައިދާ 60%ސާފު ފައިދާގެ 

އާއި  2009ދިރާގުގެ ބިޒްނަސް ޕްލޭންގައި އަންދާޒާކުރެވިފައިވަނީ . ވުމާއި އެކު، ނިސްބަތުން ސަރުކާރަށް ލިބޭނެ އަދަދު

  . ށް ލަފާކުރެވިފައިގައި ލިބުނު ހިއްސާގެ ފައިދާ ލިބޭނެކަމަ 2009ގައިވެސް  2010ވުމާއި އެކު، . ހަމައަށް

    : ރޯޔަލްޓީ

ގައި ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ދަށަށް ދިއުމުން، މަހުން ލިބޭ 2007ވަނަ އަހަރު ރޯޔަލްޓީ ދަށްވެފައިވަނީ  2007

 .ކްސްޕޯރޓް ރޯޔަލްޓީ އިތުރުވެފައިވެއެވެގައި ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީއާއި ފިއުލް ރީއެ 2007ނަމަވެސް، . ނެވެރޯޔަލްޓީ ދަށްވުމުން

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވިފައިވާ ރޯޔަލްޓީގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ރޯޔަލްޓީގެ ހިސާބުހެދިފައިވަީނ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެ ކަމަށް  2008

އަދި ތެލުގެ އަގު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ފިުއްލ . ށް ބިނާކޮށެވެލަފާކުރެވޭ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދަ

އިތުރުވާނެކަމަށް  20% ވަނަ އަހަރު 2008މަސްވެރިކަމުން ލިބޭ ރޯޔަލްޓީ . ވާނެއެވެތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިރޯޔަލްޓީ އި

  . ލަފާކުރެވެއެވެ

  : ސަރުކާރުގެ ރިޒޯޓުތަކުގެ ކުލި

ގައި ދޫކުރެވުނު އައު ރިސޯރޓުތަކުގެ އެޑްވާންސް  2007އަދި  2006ގެ ރިވައިޒްކުރި އަދަދުގައި،  2007

ގައި  2008އަށް އަލަށް ދޫކުރާ އައު ރިޒޯރޓްތަކެއް އަދި ހަމަޖެހިފައިނުވާތީ، އެޑްވާންސް ކުއްޔެއް 2008. މެނޭނެއެވެކުލި ހި

އެޑްވާންސްެގ  ،ވިލިނގިލިން ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާޝަންގްރީލާއަށް ކުއްޔަށް . ލަފާކުރެވިފައެއް ނުވާނެއެވެލިބޭނެކަމަކަށް 

  . ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ހިމެނިފައިވާނެއެވެމިލިއަން  172.5ހަރު ވަނަ އަ 2008ގޮތުގައި 
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  : ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދޫކުރާ ބިމު ކުލި

 10ވަނަ ފޭސްގެ އެޑްވާންސް ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  2ގުޅިފަޅު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުއިންނާއި ހުޅުމާލޭގެ 

އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނުން ލިބޭނެކަމަށް ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ޕޯރޓާއި މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު، އަދި އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ހެދޭ 

  . ވާނެއެވެގައި ލިބޭނެކަމަށް ހިމަނާފައި 2008މިލިއަން ޑޮލަރު  180ޑޮލަރުގެ ތެރެއިން .އެސް.މިލިއަން ޔޫ 300ލަފާކުރެވޭ 

  : ފަޅުރަށްރަށާއި ގޮއިފާލައްބަ، ހިންނަ ފަދަ ތަންތާނގެ ވަރުވާއަށް

ފަޅުރަށެއް ކުއްޔަށް  11ވަނަ އަހަރު  2007ވަނަ އަހަރު މިބައި އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ  2007

މުެގ ގައި އިތުރު ރަށެއް ކުއްޔަށް ދިނު  2008. އެވެރަށްރަށުން އެޑްވާންސް ކުލި ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވާތީދޫކޮށް، އެ

  .މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ

    : ވާރކް ޕާމިޓް ފީ 

ނޑަކަށް  2008 ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާނެކަމަށް  ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން 71،200ވަނަ އަހަރު ގާތްގަ

  . ށްގެން އަންދާޒާކުރެވިފައެވެލަފާކޮ

  : ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބުނު ފައިސާ

އިސްލާމިކް ޑިެވލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ އެހީގެ ދަށުން، ދެ ކުންފުންޏަކަށް ހޯދިފައިވާ ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ލޯންގެ 

ތައި އެގްޒިމް . ވާނެއެވެމަންޓް ހިމެނިފައިމަހުގެ ރިޕޭ 12ގައި  2008އަދި . ފެށޭނެއެވެ ގައި 2007ރިޕޭމަންޓްސް ޖުލައި 

ދެވަނަ އިންސްޓޯލްމަންޓް . ގައެވ2008ެދައްކަން ފަށާނީ މާރޗް  ބޭންކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ސެމިއެނުއަލް ރިޕޭމަންޓްތައް 

ސަރުކާރު މެދުވެރިކޮށް، ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކްއިން ދިވެހި . ގައެވެ 2008ހިފައިވަނީ ސެޕްޓެމްބަރ ދެއްކުމަށް ހަމަޖެ 

އަދި މީގެ ދެވަަނ . އެވެގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ފަށާނ2008ެބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުގެ ރިޕޭމަންޓް 

  . އެވެގެ ޑިސެމްބަރު މަހު ދައްކާނެ 2008އިންސްޓޯލްމަންޓް 

  : ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަންސް ލައިސަންސް ފީ

. ްލޓީ އުނިކުރުމަށްފަހު ނެގޭ ފީއެވެ ނިތަކުގެ ޓާންއޯވަރ އިން އިންޓަރނޭޝަނަލް ރޯޔަމިބައިގައި ހިމެނެނީ ކުންފު

މަޝްވަރާކޮށް އަށް ހިމަނާފައިވާނީ ޓެލެކޮމް އޮތޯރިޓީއިން ކުންފުނިތަކާއި އެކު  2008މިބައިގައި  .އެވ5ެ%މިގޮތުން ނެގެނީ 

  . ދެއްވާފައިވާ އަދަދެވެ

  : އެކިއެކި ގޮތްގޮތުން ކުރާ ޖޫރިމަނާ

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުން އިތުރުވުމާއި، ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މުދާ އިތުރުވުމާއި، ރިޒޯޓުތަކާއި އެހެނިހެންވެސް 

ން އިތުރުވާނެކަމަށް މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފަިއވާތީ، ޖޫރިމަނާ ދައްކަންޖެހޭ ފަރާތްތައްވެސް ނިސްބަތު

   .ލަފާކުރެވިފައިވާނެއެވެ
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  އަންދާޒާ  ބަޖެޓް ގެ 2008 

 
 

udaraK egqTejab egutaluwad 

އިންޓަރނޭޝަނަލް  ،މުގޮތެއްގައި ބަޖެޓް ޚަރަދާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ބައިކޮށް ބަލަހައްޓަމުން ގެންދަނީޢާން
އަދި އެތަނަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށާއި، ރާއްޖޭގެ . މަނިޓަރީ ފަންޑުގެ މެނުއަލް ގައިވާ ގޮތުގެމަތިންނެވެ

އެގޮތުން ބަޖެޓާ . އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ފަސޭހައިން ނެގޭނެގޮތެއްގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށްގެންނެވެ
އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކަށާއި،  ،ހައްޓަމުން ގެންދަނީބެހޭ ހިސާބުތައް ބަލަ

  .ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތަކަށް ޚަރަދު ކުރެވެމުންދާ ގޮތް އެނގޭގޮތަށެވެ
  

ބައިކުރުމުން އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީ ބައިތަކަށް ބަޖެޓް ޚަރަދު 
މުދަލުގެ އަގަށް ނަމަ އެއީ ކޮން ބާވަތެއްގެ . ދައްކައިދެނީ އެޚަރަދު ކުރެވޭ ޓްރާންޒެކްޝަންގެ ވައްތަރެވެ

  .ދުމަތެއްކަމެވެޚިދުމަތެއްގެ އަގަށް ނަމަ އެއީ ކޮންބާވަތެއްގެ ޚި. މުދަލެއްކަމެވެ
  

ށް ބަހާލެވިގެން ބަޖެޓް ފަންކްޝަނަލް ކްލެސިފިކޭޝަން ނުވަތަ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތަކަ
ސަރުކާރު ހިންގުން ބަހާލެވިފައިވާ ބައިތަކުގެ ތެރެއިން ކޮންބައަކަށް  ،އެޚަރަދު ކުރެވެނީ ،ބައިކުރުމުން އަންގައިދެނީ

  .މިގޮތުން ޚަރަދު ބަހާލެވެމުންދަނީ ސަރުކާރުގެ ހިންގުން ހަމަޖައްސާފައި އޮންނަ އޮނިގަނޑުގެ ބައިތަކަށެވެ. ކަމެވެ
  

އެކިއެކި އޮފީސްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުގެ ލިސްޓެއް  ،ބަޖެޓް ފާސްވުމާއެކުދައުލަތުގެ 
މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ އަށް ފޮނުވައި އެ ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނޭ ގޮތެއްގެ މަތިން އޮފީސްތަކުން ދޫކުރައްވާ 

އެމަހަކު ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓަށް  ކޮންމެ މަހެއް ނިމުމުން. ޗެކްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ދަންނަވަނީއެވެ
އޭ ގައި .އެމް.އެމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ނަމުގައި ދޫކުރެވުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ ޢަދަދު

  .ޑެބިޓް ކުރަނީއެވެ "ޓްރެޜަރީ ޖެނެރަލް އެކައުންޓަށް"އޮންނަ ސަރުކާރުގެ 
  

ލިބިގެން ކޮންމެ މަހަކު ޓްރެޜަރީ  އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީ އަށްންދަނީ، މި ޚަރަދުތައް ކުރެވެމު
  .ޖެނެރަލް އެކައުންޓަށް ކުރެޑިޓް ކުރެވޭ ފައިސާއިންނެވެ
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2008 ށް ލަފާކުރި 2007 ށް އިޞްލާހުކުރި 2006 ގައި ހިނގި

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   5,607.8     76.3   7,083.7     74.9      8,655.7     72.7

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   1,737.8     23.7   2,377.1     25.1      3,244.6     27.3

މުޅި ޖުމްލަ   7,345.6      100   9,460.8      100    11,900.3      100

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ބަޖެޓް ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ތަފްޞީލް ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބުގެ ޕަސެންޓޭޖް

( މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން )

ޚަރަދުޚަރަދުޚަރަދު

(18)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު   1,925.2     26.2   2,218.4     23.5      3,492.8     29.3 1

ޕެންޝަނާއި، ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ        74.4       1.0        85.2       0.9         100.7       0.9 2

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު      120.0       1.6      165.9       1.7         184.5       1.6 އެއްގަމާއި، ކަ 3

އޮފީހަށް ގަނެފައިބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި      414.8       5.7      504.3       5.3         534.3       4.5 4

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު      175.8       2.4      176.0       1.9         205.0       1.7 5

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      807.9     11.0   1,061.2     11.2      1,155.9       9.7 6

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      198.8       2.7      293.7       3.1         341.7       2.8 7

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް   1,890.9     25.7   2,579.0     27.3      2,640.8     22.2 8

ޖުމްލަ   5,607.8     76.3   7,083.7     74.9      8,655.7     72.7

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް   1,074.6     14.6   1,512.4     16.0      2,459.3     20.7 9

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން      276.9       3.8      418.2       4.4         474.7       4.0 10
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2008 ށް ލަފާކުރި 2007 ށް އިޞްލާހުކުރި 2006 ގައި ހިނގި

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ
ޚަރަދުޚަރަދުޚަރަދު

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު      378.2       5.2      433.7       4.6         296.1       2.5 11

ލޯނު ދޫކުރުން          8.1       0.1        12.8       0.1           14.5       0.1 12

ޖުމްލަ   1,737.8     23.7   2,377.1     25.1      3,244.6     27.3
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2008 ށް ލަފާކުރި 2007 ށް އިޞްލާހުކުރި 2006 ގައި ހިނގި

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ
ޚަރަދުޚަރަދުޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   1,085.1     14.8   1,234.9     13.1      1,948.2     16.4 1.01

0.0 0.1             0.0 0.1          0.0 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ          0.1 1.02

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ      290.1       4.0      338.2       3.6         566.3       4.8 1.03

މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް        19.9       0.3        23.5       0.2           39.8       0.3 1.04

ފަންނީ އެލަވަންސް        46.4       0.6        52.1       0.6           83.3       0.7 1.05

ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް        61.7       0.8        64.6       0.7           97.4       0.8 1.06

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް        28.1       0.4        33.6       0.4           36.8       0.3 1.07

މެޑިކަލްއާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް        44.3       0.6        46.9       0.5           54.4       0.5 1.08

0.0 2.6             0.0 4.3          0.0 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް          4.2 1.10

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް        74.7       1.0        84.0       0.9         204.2       1.7 1.12

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް        30.9       0.4        38.0       0.4           51.2       0.4 1.13

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް          7.1       0.1        12.8       0.1           11.8       0.1 1.14

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް        13.7       0.2        18.9       0.2           25.6       0.2 1.15

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް          5.0       0.1          6.4       0.1             6.8       0.1 1.16

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް        84.6       1.1      105.0       1.1         167.7       1.4 1.17

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް        57.5       0.8        64.7       0.7           86.8       0.7 1.18

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ        41.2       0.6        41.5       0.4           39.4       0.3 1.19

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ        12.2       0.2        15.9       0.2           23.3       0.2 1.2

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުނަށް ދޭ ފައިސާ        18.4       0.2        33.0       0.3           47.1       0.4 1.21

ޖުމްލަ   1,925.2     26.2   2,218.4     23.5      3,492.8     29.3

ޕެންޝަނާއި، ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ 2

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ        47.5       0.7        55.7       0.6           66.4       0.6 2.01

0.1       6.1             0.1       5.5          0.0 ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ          5.1 2.02

ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        21.8       0.3        24.0       0.2           28.2       0.2 2.03

ޖުމްލަ        74.4       1.0        85.2       0.9         100.7       0.9
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ
ޚަރަދުޚަރަދުޚަރަދު

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު އެއްގަމާއި، ކަ 3

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޙަރަދު        26.9       0.4        39.1       0.4           46.2       0.4 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 3.01

ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުޚަރަދު        51.7       0.7        69.8       0.7           70.2       0.6 3.02

ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރުޚަރަދު        21.1       0.3        26.9       0.3           32.7       0.3 3.03

0.0 2.9             0.0 3.0          0.0 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރުޙަރަދު          1.8 3.05

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުޙަރަދު        11.0       0.1        17.9       0.2           21.3       0.2 3.06

އެހެނިހެން ދަތުރުޚަރަދު          7.5       0.1          9.2       0.1           11.2       0.1 3.07

ޖުމްލަ      120.0       1.6      165.9       1.7         184.5       1.6

އޮފީހަށް ގަނެފައިބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 4

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި        35.3       0.5        39.4       0.4           43.9       0.4 4.01

0 7 83 5 0 8 76 3 0 8 60 4 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި      60.4       0.8        76.3       0.8           83.5       0.7ާ 4.02

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި          7.4       0.1          8.0       0.1             9.3       0.1 4.03

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް        22.4       0.3        27.8       0.3           26.5       0.2 4.04

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް          3.9       0.1          6.1       0.1             8.2       0.1 4.05

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި        97.8       1.4        99.0       1.0         111.9       0.9 4.06

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި        17.2       0.2        25.2       0.3           25.0       0.2 4.07

0.0 2.2             0.0 1.8          0.0 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި          1.0 4.08

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި          5.6       0.1          7.5       0.1             8.3       0.1 4.09

0.0 4.1             0.0 3.5          0.0 ހިފާގެނގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް          2.6 4.10

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންގެ ކެއުމާއި އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް        22.5       0.3        39.4       0.4           40.1       0.3 4.12

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންޒިއުމަބްލް އައިޓަމްތައް ހޯދުމަށް      103.1       1.4      110.8       1.2         113.1       1.0 4.13

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި        12.6       0.2        28.5       0.3           28.2       0.2 4.14

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި        23.0       0.3        31.0       0.3           30.0       0.3 4.15

ޖުމްލަ      414.8       5.7      504.3       5.3         534.3       4.5

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 5

ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން      130.3       1.8      104.5       1.1         132.5       1.1 5.01
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ
ޚަރަދުޚަރަދުޚަރަދު

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން        14.8       0.2        21.8       0.3           21.5       0.2 5.02

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން          6.2       0.1        11.7       0.1           12.4       0.1 5.03

ނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން        10.9       0.2        19.8       0.2           19.4       0.2 ކަ 5.04

0.0 3.1             0.0 2.8          0.0 ފަރުނީޗަރު މަރާމާތުކުރުން          2.2 5.06

މަގާއިބަނދަރު އަދި ފެނާބެހޭ ސިސްޓަމް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން          9.9       0.1        12.8       0.2           13.4       0.1 5.08

0.0 2.7             0.0 2.6          0.0 އެހެނިހެންތަކެތި މަރާމާތުކުރުން          1.5 5.09

ޖުމްލަ      175.8       2.4      176.0       1.9         205.0       1.7
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ
ޚަރަދުޚަރަދުޚަރަދު

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 6

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު        10.3       0.1        14.4       0.2           16.9       0.1 6.01

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް        83.7       1.1        95.0       1.0           99.0       0.8 6.02

0.0 3.7             0.0 4.1          0.0 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު          2.7 6.03

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު      186.2       2.5      224.5       2.4         234.4       2.0 6.04

ޢިމާރާތުގެ ކުލި        74.5       1.0      108.7       1.1         123.1       1.0 6.05

ޖަލްސާ، ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު        23.9       0.3        33.0       0.4           40.4       0.3 6.06

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު        31.0       0.4        36.6       0.4           28.3       0.2 6.07

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު        26.3       0.4        58.3       0.6           59.4       0.5 6.08

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު        17.8       0.2        30.5       0.3           27.0       0.2 6.09

0.0 2.8             0.0 3.0          0.0 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު          1.4 6.10

0.0 2.2             0.0 2.0          0.0 ތަކެތީގެ ކުލި          1.8 6.11

0.1       8.0             0.0 0.9          0.0 ޢިމާރާތާއި ތަންތާންގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު          0.2 6.12

އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު        47.7       0.7        65.4       0.7           70.0       0.6 6.13

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް          5.1       0.1          6.1       0.1             7.0       0.1 6.14

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުންމަށް        14.7       0.2        17.9       0.2           17.0       0.1 6.15

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ        10.7       0.2        15.6       0.2           18.6       0.2 6.16

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު        51.5       0.7        59.6       0.6           63.7       0.6 6.17

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ        19.8       0.3        33.8       0.3           38.4       0.3 6.18

އޮފީސް ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް        37.3       0.5        37.2       0.4           39.1       0.3 6.19

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު        12.1       0.2        16.1       0.2           21.5       0.2 6.20

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު          5.7       0.1          8.7       0.1           10.6       0.1 6.21

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު        32.8       0.5        30.9       0.3           30.8       0.3 6.22

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު         39.5       0.5        45.8       0.5           74.3       0.6 6.23

ބޭންކްޗާޖާއި އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ          4.4       0.1          6.3       0.1             7.6       0.1 6.24

އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު        66.8       0.9      106.8       1.1         112.1       1.0 6.25

ޖުމްލަ      807.9     11.0   1,061.2     11.2      1,155.9       9.7
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ
ޚަރަދުޚަރަދުޚަރަދު

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 7

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު (ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ)      107.7       1.5      124.1       1.3         124.3       1.0 7.01

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު (ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް)        91.1       1.2      169.6       1.8         217.4       1.8 7.03

ޖުމްލަ      198.8       2.7      293.7       3.1         341.7       2.8

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 8

ސަބްސިޑީޒް (ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ)      102.3       1.4        98.2       1.0         435.3       3.7 8.01

ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ        30.9       0.4        30.0       0.3         129.0       1.1 8.02

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ      106.2       1.5        91.0       1.0         169.9       1.4 8.03

-       -            0.0 ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ          -       -          0.7 8.04

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ          -       -         -       -            -       - 8.05

ބޭރުގެ އެކއެކ ޖަމާޢަތްތަކާއ ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއ މެމްބަރޝޕް ފ އަށް ދައްކާ ފައސާ      17.3       0.2        17.8       0.2           28.7       0.2 8.06ި ށ ދ ފ ިޕ ފީ  ރ ި މމ ި ތނތނ ޗނދ ި ޖމޢތތ ި ރ  8.06

ސަރުކާރުން އެކިރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ          9.1       0.1          8.5       0.1           13.0       0.1 8.07

ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ      152.8       2.1        29.0       0.3           13.0       0.1 8.08

0.0 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ        12.1       0.2        38.7       0.4             1.4 8.09

0.3       36.6           0.0 0.4          0.0 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ          4.1 8.10

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ   1,257.1     17.1   1,842.6     19.5      1,331.7     11.2 8.11

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ      104.1       1.4      214.5       2.3         222.2       1.9 8.12

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރާ މީހުންނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު        27.7       0.4        29.3       0.3           31.5       0.3 8.14

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު        17.4       0.2        27.3       0.3           37.9       0.3 8.15

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        34.8       0.5      106.4       1.1         101.7       0.9 8.16

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ        15.0       0.2        44.6       0.5           88.9       0.7 8.17

ޖުމްލަ   1,890.9     25.7   2,579.0     27.3      2,640.8     22.2

ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް 9

ފަރުނީޗަރ        30.2       0.4        25.7       0.3           32.2       0.3 9.01

މެޝިނަރީއާއި ބޮޑެތި އިކްވިޕްމަންޓްސް      143.5       2.0      169.9       1.8         205.1       1.7 9.03

ރެފަރެންސް ފޮތް        11.3       0.1          8.9       0.1           13.8       0.1 9.04
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އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި        29.8       0.4        34.1       0.4           23.7       0.2 9.05

ނޑުގައި ދުއްވާ ތަކެތި        49.0       0.7        59.0       0.6         108.3       0.9 ކަ 9.06

0.1       8.6             0.0 2.6          0.0 އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)          2.2 9.08

0.5       60.8           0.0 ބިމާއި ހަރުމުދާ          9.2       0.1          1.0 9.10

ޢިމާރާތް      372.7       5.1      761.3       8.0         794.6       6.7 9.11

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި        45.0       0.6        52.7       0.6           37.0       0.3 9.12

މަގާއި ބަނދަރު، ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ސިސްޓަމް އަދި އިލެކްޓްރިސިޓީ      381.7       5.2      397.2       4.2      1,175.2       9.9 9.13

ޖުމްލަ   1,074.6     14.6   1,512.4     16.0      2,459.3     20.7

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 10

ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ނަގާފައިވާ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން          9.3       0.1        50.9       0.5            -       - 10.01

0.0 0.4             0.0 ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން          -       -          0.4 10.02

ރާއްޖޭންބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން      267.6       3.7      366.9       3.9         474.3       4.0 10.03

ޖުމްލަ      276.9       3.8      418.2       4.4         474.7       4.0

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 11

0.0 0.7             -       -         0.0 ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން އަނެއްއޮފީހެއްގެ ތަރައްޤީ އަށްޓަކައި ކުރާޚަރަދު          0.2 11.01

ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ        25.0       0.4      301.3       3.2            -       - 11.02

0.1       9.2             0.2       20.0        0.0 ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ          0.2 11.04

0.0 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު          -       -         -       -             1.7 11.05

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)        15.5       0.2          8.2       0.1           31.8       0.3 11.07

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު      337.3       4.6      104.2       1.1         252.7       2.1 11.09

ޖުމްލަ      378.2       5.2      433.7       4.6         296.1       2.5

ލޯނު ދޫކުރުން 12

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް          8.1       0.1        12.8       0.1           14.5       0.1 12.02

ޖުމްލަ          8.1       0.1        12.8       0.1           14.5       0.1
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ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް ޖުމްލަ ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް ޖުމްލަ ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް ޖުމްލަ ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް        2,375,350,917    1,901,818,124       473,532,793       2,903,162,475    2,200,259,822       702,902,653      3,615,813,246    3,031,554,744       584,258,502 1

ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު       1,383,978,507    1,042,870,420       341,108,087       1,690,922,097    1,185,485,145       505,436,952      1,982,401,607     1,710,532,552       271,869,055 1.1

ދިފާއީ ކަންތައްތަށް ބެލެހެއްޓުން          418,781,383       386,536,139         32,245,244          455,277,174       404,027,918         51,249,256         551,169,141       489,394,760         61,774,381 1.2

ޢަދުލު އިންސާފާއި އަމަން ޤާއިމުކުރުން          501,982,022       414,125,360         87,856,662          654,668,900       527,443,598       127,225,302         929,763,732       728,563,811       201,199,921 1.3

49 415 145 103 063 621 152 478 766 18 991 143 83 303 161 102 294 304 12 322 800 58 286 205 70 609 005 ތމާވެށ ރައްކާތެރކުރުމާއ ބެލެހެއްޓުން 1 4

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު

2008 ށް ލަފާކުރި ޚަރަދު 2007 ގައި ރިވައިޒް ޚަރަދު 2006 ގައި ހިނގި ޚަރަދު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(16)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

ތިމވށި ރއކތރިކރމއި ބލހއޓނ          70,609,005        58,286,205       12,322,800        102,294,304       83,303,161         18,991,143         152,478,766       103,063,621         49,415,145 1.4

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަުދ        3,639,384,764    3,277,373,019       362,011,745       5,093,632,701    4,321,175,952       772,456,749      5,731,347,974    4,961,074,004       770,273,970 2

ތަޢުލީމު       1,051,837,103       927,491,934       124,345,169       1,285,388,558    1,179,558,388       105,830,170      1,849,745,825     1,668,391,207       181,354,618 2.1

ޞިއްޙަތު          687,993,075       560,659,465       127,333,610          733,733,264       631,453,960       102,279,304      1,286,798,957     1,106,134,190       180,664,767 2.2

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ އާއި ވެލްފެއަރ          300,679,276       299,513,148           1,166,128          453,841,795       449,472,585           4,369,210         626,052,477       625,403,477              649,000 2.3

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް       1,598,875,310    1,489,708,472       109,166,838       2,620,669,084    2,060,691,019       559,978,065      1,968,750,715     1,561,145,130       407,605,585 2.4

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަުދ           855,182,920       229,853,670       625,329,250          752,103,698       268,555,593       483,548,105      1,736,814,962       321,454,492    1,415,360,470 3

ނޑުވެރިކަން          111,951,845         24,882,794         87,069,051          121,070,757         22,127,265         98,943,492         149,079,400         31,665,804       117,413,596 މަސްވެރިކަމާއި ދަ 3.1

މަގާއި ބަނދަރު          413,542,247         87,411,544       326,130,703          415,332,459         99,098,694       316,233,765         958,182,065       135,148,682       823,033,383 3.2

މުވާޞަލާތު            53,248,985         10,017,054         43,231,931            54,343,021         16,903,010         37,440,011           58,776,954         23,837,606         34,939,348 3.3

ޓޫރިޒަމް          100,815,896       100,097,966              717,930          111,724,520       111,444,482              280,038         170,526,350       106,067,300         64,459,050 3.4

ވިޔަފާރި          145,581,054           7,444,312       138,136,742            45,524,461         18,982,142         26,542,319         179,450,193         24,735,100       154,715,093 3.5

އިލެކްޓްރިސިޓީ            30,042,893                     -         30,042,893              4,108,480                     -           4,108,480         220,800,000                      -       220,800,000 3.6

ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުްނ           475,682,270       198,787,303       276,894,967          711,942,139       293,747,871       418,194,268         816,333,201       341,669,723       474,663,478 4

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު          198,787,303       198,787,303                     -          293,747,871       293,747,871                     -         341,669,723       341,669,723                     - 4.1

ލޯން އަދާކުރުން          276,894,967                     -       276,894,967          418,194,268                     -       418,194,268         474,663,478                      -       474,663,478 4.2

މުޅި ޖުމްލަ       7,345,600,871    5,607,832,116    1,737,768,755       9,460,841,013    7,083,739,238    2,377,101,775    11,900,309,383    8,655,752,963    3,244,556,420
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2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ބައިބައިގެ ރިކަރަންޓާއި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ދައްކާ ކުރެހުން
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(17)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

ރިކަރަންޓް 

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ޢިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު

ދަރަނީގެ ޚިދުމަތް ދަރަނި އަދާކުރުން
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ރިކަރަންޓް ކެޕިޓަލް 
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  އަންދާޒާ  ބަޖެޓް ގެ 2008 

 
 

qtog Aviwafiverukiwab udaraK qTejab egutaluwad 

ބަޖެޓްގެ ޓް ތައްޔާރު ކުރުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭ ހިސާބުތައް ގެންގުޅުމާއި، ބަޖެ
އެއީ ބަޖެޓް ބެލެހެއްޓުމާއި، ބަޖެޓް ހެދުމުގައި . އިކޮނޮމިކް ކްލެސިފިކޭޝަން އަށެވެ ،ފައިވަނީބައިކޮށްއައިޓަމްތައް 

ޢާއްމު ގޮތެއްގައި ބަޖެޓް ޚަރަދާއިބެހޭ ގޮތުން  ކުރަނީއެގޮތަށް ބަޖެޓް ތައްޔާރު . ފަސޭހަކުރުމަށްޓަކައެވެ
އް ސާފު ކުރުމަށް ދަތި ސާފުކުރަންޖެހޭ ކޮންމެ މަޢުލޫމާތެއް ސާފުކުރަން ޖެހުނު ނަމަވެސް އެމަޢުލޫމާތެ

  .ނުވާނެތީއެވެ
  

. ކޯޑުގެ މައްޗަށެވެ 12މައިގަނޑު  ،މިގޮތުން ތައްޔާރު ކުރެވޭ ބަޖެޓް ބަހާލެވިފައިވަނީ
އަށް ހުންނާނީ  12ން  9ކޯޑް ނަމްބަރ . ށް ހުންނާނީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދެވެ 8ން  1އޭގެތެރެއިން ކޯޑް ނަމްބަރު 

ކޯޑް ގައިވާ ޚަރަދުތައް އިތުރަށް ތަފްޞީލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީ، އެއިން ކޮންމެ  12މިބުނެވުނު . ކެޕިޓަލް ޚަރަދެވެ
 . ވެއެވެށް ސަބް ކޯޑްތަކަކަށް ބަހާލެވިފައިއެތަ ކޯޑެއް ތަފާތު

  

ދާއި، އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި، މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަ ،ރަންޓް ޚަރަދުގައި ހިމެނެނީރިކަ
ސަރުކާރުން ކުރައްވާފައިވާ ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތްތައް 

ނޑައެޅިފައިވާ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ބެލެހެއްޓުމާއި، ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިނގާ ޚަރަދާއި ސަބްސިޑީޒް އާއި ކަ
 .ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯންތަކުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދެވެ

 

ޢިމާރާތާއި،  ،އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި ،ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ
 .ލޯންދޫކުރުމާއި، އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކެވެ ،ބިންބިމާއި، ލޯނު އަދާކުރުމާއި

 

ބިމާއި ( 9.10ކޯޑް ނަންބަރ   ،ޚަރަދަކީ. ޕީ.އައި.އެސް.ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ޕީ
މަގާއި ބަނދަރު ފާޚާނާއާއި ( 9.13އާއި ކޯޑް ނަންބަރ  )ރުންޢިމާރާތްކު( 9.11އާއި ކޯޑް ނަންބަރ  )ހަރުމުދާ

އަދި މީގެއިތުރުން ކޯޑް ނަންބަރ . މި އައިޓަމްތަކުގައި ހިމެނޭ ޚަރަދު ތަކެވެ) ފެނާބެހޭ ސިސްޓަމާއި އިލެކްޓްރިސިޓީ
ބޮޑު މެޝިނަރީ މިލިއަން ރުފިޔާ އަށްވުރެ އަގ10ުގައި ހިމެނޭ)މެޝިނަރީއާއި ބޮޑެތި އިކްވިޕްމަންޓްސް( 9.03
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  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

      މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

(2008)

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

ބަޖެޓްގެ މުޅި ޖުމްލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1

ޕެންޝަނާއި، ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ 2

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓްގެ އައިޓަމްތައް ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތް

ީ

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު އެއްގަމާއި، ކަ 3

އޮފީހަށް ގަނެފައިބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 4

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 5

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 6

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 7

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 8

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް 9

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 10

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 11

ލޯނު ދޫކުރުން 12

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 1.01

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ 1.02

އތުރުގަޑގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައސާ 1.03
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މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް 1.04

ފަންނީ އެލަވަންސް 1.05

ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް 1.06

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް 1.07

މެޑިކަލްއާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް 1.08

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސް 1.10

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް 1.12

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް 1.13

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް 1.14

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް 1.15

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް 1.16

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް 1.17

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް 1.18

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ 1.19

ާ އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާާ 1.2

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުނަށް ދޭ ފައިސާ 1.21

ޕެންޝަނާއި، ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި އެހެނިހެން ގޮތް ގޮތުން ދައުލަތުން ދެއްވާ ފައިސާ 2

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ 2.01

ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ 2.02

ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީގެ ގޮތުގައި ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 2.03

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު އެއްގަމާއި، ކަ 3

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޙަރަދު ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 3.01

ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުޚަރަދު 3.02

ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރުޚަރަދު 3.03

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރުޙަރަދު 3.05

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުޙަރަދު 3.06

އެހެނިހެން ދަތުރުޚަރަދު 3.07

345



އޮފީހަށް ގަނެފައިބަހައްޓައިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 4

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 4.01

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި 4.02

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި 4.03

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 4.04

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް 4.05

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި 4.06

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި 4.07

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 4.08

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 4.09

ހިފާގެނގުޅޭތަކެތި ހޯދުމަށް 4.10

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންގެ ކެއުމާއި އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް 4.12

އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންޒިއުމަބްލް އައިޓަމްތައް ހޯދުމަށް 4.13

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތިޯ 4.14

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 4.15

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 5

ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 5.01

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން 5.02

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 5.03

ނޑުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން ކަ 5.04

ފަރުނީޗަރު މަރާމާތުކުރުން 5.06

މަގާއިބަނދަރު އަދި ފެނާބެހޭ ސިސްޓަމް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން 5.08

އެހެނިހެންތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 5.09

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 6

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 6.01

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 6.02

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 6.03
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އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު 6.04

ޢިމާރާތުގެ ކުލި 6.05

ޖަލްސާ، ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު 6.06

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 6.07

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 6.08

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 6.09

ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު 6.10

ތަކެތީގެ ކުލި 6.11

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 6.12

އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 6.13

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް 6.14

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުންމަށް 6.15

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ 6.16

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 6.17

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 6.18ި ި ި ި ީ

އޮފީސް ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް 6.19

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 6.20

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 6.21

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު 6.22

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު  6.23

ބޭންކްޗާޖާއި އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 6.24

އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 6.25

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 7

( ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު (ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 7.01

( ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު (ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް 7.02

( ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު (ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް 7.03

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 8

( ސަބްސިޑީޒް (ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 8.01
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އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 8.03

ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ 8.04

ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ 8.05

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ 8.06

ސަރުކާރުން އެކިރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 8.07

ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 8.08

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 8.09

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 8.10

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 8.11

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ 8.12

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރާ މީހުންނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 8.14

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު 8.15

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 8.16

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 8.17

ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް 9

ފަރުނީޗަރ 9.01

މެޝިނަރީއާއި ބޮޑެތި އިކްވިޕްމަންޓްސް 9.03

ރެފަރެންސް ފޮތް 9.04

އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި 9.05

ނޑުގައި ދުއްވާ ތަކެތި ކަ 9.06

( އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް 9.08

ބިމާއި ހަރުމުދާ 9.10

ޢިމާރާތް 9.11

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 9.12

މަގާއި ބަނދަރު، ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ސިސްޓަމް އަދި އިލެކްޓްރިސިޓީ 9.13

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 10

ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ނަގާފައިވާ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 10.01

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 10.02

ރާއްޖޭންބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 10.03
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އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 11

ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން އަނެއްއޮފީހެއްގެ ތަރައްޤީ އަށްޓަކައި ކުރާޚަރަދު 11.01

ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ 11.02

ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި އެތަނަކަށް ފައިދާ ނުލިބޭގޮތަށް ހިންގާ ތަންތަނަށް ދޭ ފައިސާ 11.03

ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 11.04

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު 11.05

( ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް 11.07

ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 11.08

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 11.09

ލޯނު ދޫކުރުން 12

އަމިއްލަފަރާތް ތަކަށް  12.01

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް 12.02
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~ 
 ނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީމި

 .މާލެ، ދިވެހިާރއްޖެ

 ބަޖެޓް ކޯޑްތަކުގެ ތަފްޞީލް
)2008( 

 .ތިރީގައި މިވަނީ ބަޖެޓުގައި ހިމެނޭ ކޯޑުތަކާއި ސަބް ކޯޑުތަކުގައި ހިމަނަންޖެހޭ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލެވެ   

 ންޓް ޚަރަދުރިކަރަ

 މުވައްޒަފުންނަށް އެގޮތުން. ކުރެވޭ ޚަރަދެވެކު އުވި ނެތިދާގޮތަށް ރިކަރެންޓް ޚަރަދަކީ އެޚަރަދެއް ހިނގުމާއިއެ

 ޚަރަދާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގު ދިނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދަކީ ޚަރަދު ކުރުމުން ފޮތުގައި ލިޔެވިފައިވާ ލިޔުން ފިޔަވައި އެއްވެްސ ކުރެވޭ

ން ހޯދާ ތަކެއްޗަކީވެސް ދާއިމީ ގޮތެއްގައި ހަމައެހެންމެ މިބައިގެ ތެރެއި. އެއްޗެއް ފެންނަން ހުންނަ ޚަރަދެއް ނޫނެވެ

 .ނުހުންނަގޮތަށް ބޭނުންކޮށް އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ނެތިދާކަހަލަ ތަކެއްޗެވެ

ނީ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދާއި، ރެންޓް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭރިކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ރަނގުަޅ ޓްމަންޓްތައް ބެލެހެއްޓުމާސަރުކާރުން ކުރައްވާ ކެޕިޓަލް އިންވެސް އި، ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތެއް ކަ

 .ފެންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހިނގާ ޚަރަދާއި، ސަބްސިޑީޒްއާއި ސަރުކާރުން ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދެވެ

 . ގެ ނިޔަލަށެވ8ެ ން 1ރިކަރެންޓް ޚަރަދު ހިމެނެނީ ބަޖެޓު ކޯޑު ނަންބަރު 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

. ނިވި މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެނަ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ތަކެތި ހޯދުމާއި، ދެމިހުންކެޕިޓަލް ޚަރަދަކީ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ އަގު ބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި، ބިންބިމާއި، ލޯން 

 .ކުރުމާއި އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެވެއަދާ

 .   ގެ ނިޔަލަށެވ12ެ ން 9ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހިމެނެނީ ބަޖެޓު ކޯޑު ނަންބަރު 

  މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ1ު

އްޔާގެ އޮފީހުެގ ރައީސުލްޖުމްހޫރި. ވެމިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ މުވައްޒަފުންނަށް ސީދާ ފައިސާއިންދެވޭ ޚަރަދުތަކެ

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބެހޭ ކަންތައްތަްއ "ސް ޑިވިޜަނުން ވަޒީފާ ދެއްވި ޗިޓުގައިވާ މުސާރައިގެ ޢަދަދާއި، ޕަބްލިކް ސަރވި

ނޑ6ަގެ " ހިންގުމުގެ ޤަވާޢިދު އަޅުއްވާފައިވާ  ވަނަ ބައިގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭން ކަ
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 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިޔުއްވައިގެން ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ 3އެބައިގެ އެއްޗެއްސާއި، 

 .އެއްޗެތީގެ ތެރެއިން ސީދާ މުވައްޒަފުންގެ އަތަށް ފައިސާއިން ދެވޭ ޚަރަދުތަކެވެ

  ދެއްވާ ފައިސާ ދައުލަތުން އަދި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން، ޕެންޝަނާއި ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށާއ2ި

މިއީ ދައުލަތުގެ ޕެންޝަނަރުންނަށް ދޭ ޕެންޝަންގެ ފައިސާއާއި، ވަޒީފާ ބައިގާ ތިބޭ މީހުންނަށް ދެއްވުމަށް 

 ފައިސާއާއި، ހަމަޖައްސަވާފަިއވާ ފައިސާއާއި، ލޯފަން މީހުންނާއި، ޙާފިޒުންނަށް ދައުލަތުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާަފއިވާ

ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ ހިަމނާ 

 . އައިޓަމެވެ

 .) އައިޓަމެކެވެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ޚަރަދު ކުރާމިއައިޓަމަކީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެ(

ނޑ3ާ  އި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު އެއްގަމާއި ކަ

ނޑު މަގުންނާއި ވައިގެ މަގުން ، އޮފީސް ހިންގުމުގެ ގޮތުން އެއްގަމު މަގުން ކުރެވޭ ސަރުކާރުގެ ދަތުރުތަކަށާއި ކަ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން . ސަރުކާރުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ ބަޖެޓުގައި ކަ

އެފަދަ ދަތުރުތައް ހިމެނޭނީ އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދު ހިމެނޭ އައިޓަމްގައި . ވޭ ދަތުރުތަކެއް މިއައިޓަމްގައި ނުހިމެނޭނެއެވެކުރެ

 .އެޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ

، އުޅަނދުގެ ކުލި ނުވަތަ ޓިކެޓް ފެއަރ، ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ކޮއްތާއި ދަތުރު ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ދަތުރުކުރާ

  . ރަދުގެ ތެރޭގައެވެޚައިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދާއި އަދިމިނޫންވެސް ދަތުރާއިބެހޭ ގޮތުން ސީދާ ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ ދަތުރު 

 ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި އޮފީހަށް ގަނެފައި ބަހައްޓައިގެން 4

 ސްޓޮކްގައި ބަހައްޓައިގެން  އޮފީހުގެރުމަށްޓަކައި އޮފީހަށްގަނެމިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންކު

ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ބޭނުން ކުރުމަށް ހޯދޭ . ބޭނުންކުރަމުން ގެންދާ ގޮތަށް ހޯދާތަކެތީގެ ޚަރަދެވެ ބަޖެޓްގައި ކަ

 .އެފަދަތަކެތި ހިމެނޭނީ އެޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ

  މަރާމާތުކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދ5ު

 ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ ހެއްޓުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި، ތަންތަނާއި، ތަކެތި މަރާމާތުކޮށް ބެލެ

 .މިއައިޓަމްގައެވެ

  ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި، ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ6ު

ން ލިބިގަންނަ ޚިދުމަތުގެ އަގު ދިނުމަށް ކުރެޭވ ން ފަރާތަކު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ގޮތުން އެހެމިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ

 .އަދާކުރުމަށެވެ ދުމަތް ލިބިގަތުމަށްފަހު ލިބޭ ބިލްތައްޚި ޚަރަދު ކުރެވޭނީ އެކިއެކި ޢާންމުގޮތެއްގައި މިއައިޓަމުން. ޚަރަދެވެ
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  ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ7ު

 )ސަރވިސް ޗާޖް( ލޯނު ތަކުގެ އިންޓަރެސްޓްމިއީ ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުންނާއި، ރާއްޖޭން ބޭރުން ސަރުކާރަށް ނަގާ

 .ދެއްކުމަށް ކުރާ ޚަރަދު ހިމެނޭ އައިޓަމެވެ

  .)މިއައިޓަމަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބޭނުން ކުރާ އައިޓަމެކެވެ( 

  އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއ8ި

ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށް މެނޭނީ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތްތައް އޭގެ އަސްލު އަގަށްވުރެ ހެޔޮއަގުގައި މިއައިޓަމްގައި ހި

ދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދާއި، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގެ ޖަމާޢަތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ޗަންދާއާއި އެކި ގޮތްގޮތުން 

 .ން ދެވޭ ފައިސާގެ ޚަރަދެވެއެހެން ފަރާތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތު

  ހޯދާއަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި ކުރެވޭ ޢިމާރާތ9ް

ވާ ބިންބިމަށް ގަންމާރާތްތަކަށާއި، ސަރުކާރަށް ނައޮފީސް ހިންގުމަށް ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ކުރެވޭ ޢި

. ތަކެއްޗަށް އަގުދިނުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެއަގުދިނުމާއި އެފަދަތަންތަނުގައި ހުންނަ އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ 

 . ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެއަދި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރާ

  ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުނ10ް

ތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުންނާއި، ރާއްޖޭންބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ލޯނު

 .ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

  އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދ11ު

އޭގެތެރޭގައި ރާއްޖެއާއި .  ޚަރަދެކެވެކައި ކުރެވޭ ހުރިހާމިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަ

ނިތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ކެޕިޓަލް ނުވަތަ ރައުސުލްމާލާއި، އަދި ސަރުކާރުން ހިންގާ ރާއްޖޭންބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފު

 . ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެކަށް ކުރެވޭ ހުރިހާމަޝްރޫޢުތައްޤީގެ އިޤްތިޞާދީ ތަރަ

  ލޯން ދޫކުރުން 12

ތަކަށްވެސް ލޯން ދޫކުރާގޮތަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ނުވަތަ އަމިއްލަފަރާ

 . ހަމަޖައްސަވައިިފނަމަ، އެޚަރަދު ހިމަނަން ޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ
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   މުސާރަ މުވައްޒަފުންގެ 1.01

މުސާރައަކީ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށްވެސް . މި އައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައަށް ދޭ ފައިސާއެވެ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޢަދަދެވެމަޤާމުން ހަމަޖައްސަވާ ވަޒީފާ ދެއްވިޗިޓްގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހު  .ގެ މުސާރަކަމުގައި ކަ

     ޕޮކެޓްމަނީނަށްދޭމުވައްޒަފުން 1.02

" ޕޮކެޓް މަނީ"ގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ޔާ އައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްމި

 .ތަކަށް ދެވޭ ފައިސާއެވެމަޤާމުދިނުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މިނަމުގައި ވަކި ޢަދަދެއް 

 :މިސާލަކަށް

 .މަނީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާޕޮކެޓްއަތޮޅު އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ވެރީންނަށް ) 1(

 .ތަކަށް ޕޮކެޓްމަނީ ގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާމަޤާމު ބޭރުގައި ހިންގާ އޮފީސްތަކުގެ ބައެއް ންޖޭއްރާ) 1(

ގައި ހިމަނައިގެން ޓަމުޔަވާކުދިންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ މިއައި ކިތަކުގައި ޓްރޭނިންގ ހަދަމުންދާކުދިން  ނުވަތަ އެކިއެކި ކޯސް:ނޯޓް

 . ގައެވ8.14ެއެ ފައިސާ ހިމަނަން ޖެހޭނީ ބަޖެޓް ކޯޑް . ނުވާނެއެވެ

  ކަތަށް ދޭފައިސާގެ މަސައް އިތުރުގަޑ1.03ީ

ލައްވާ ރަސްމީ ގަޑީގެ އިތުރަށް ނުރަސްމީ ގަޑީގައި މި އައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން 

 .ކުރާމަސައްކަތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭފައިސާއެވެ

  މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް 1.04

ކަށް ފަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެމުވައްޒަމިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ހަ

 .ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު ފޮނުއްވާ ޗިޓްގައިވާ ޢަދަދެވެ" މަތީ ތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް"

  ފަންނީ އެލަވަންސ1.05ް

ކަށް ފަށުން އެމުވައްޒަމިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަ 

 .ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު ފޮނުއްވާ ޗިޓްގައިވާ ޢަދަދެވެ" ފަންނީ އެލަވަންސް"

 ށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސްކަ ދިގުމުއްދަތ1.06ަ

ކަށް ފައްޒަމިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން އެމުވަ

 .ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖެއްސެވުމަށްފަހު ފޮނުއްވާ ޗިޓްގައިވާ ޢަދަދެވެ" ދިގުމުއްދަތަކަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް"
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 ޢިނާޔަތް ރަމަޟާންމަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ 1.07

ށް ކޮންމެ ރަމަޟާންމަހަކަށް މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންނަ

 .ށް ދޭ ފައިސާއެވެނާޔަތުގެ އެލަވަންސްއަޢި ޞަ ޚާއްދޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ

  މެޑިކަލް އާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސ1.08ް

ނަށް މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މުވައްޒަފުން

 .ސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާއެވެމެޑިކަލް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާއާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަން

  މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލަވަންސ1.10ް

މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މުސާރައިެގ 

 . ދެއްވަން ހަމަޖައްސަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭފައިސާއެވެންކުރިއެރު

  އެލަވަންސްޞަގެ ގޮތުން ދޭ ޚާއްމަޤާމު މުވައްޒަފުންގެ 1.12

އެއް އޮފީސްތަކުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ބަޚާއްޞަ ،މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން

 ގެގެ ޙައިސިއްޔަތުން މުސާރައިމަޤާމު މުވައްޒަފުންގެ  މަާޤމުތަކުގައި ތިބޭވެފައިވާއްޞަޚާއި އެކިއެކި މަސައްކަތަށް މުވައްޒަފުންނަށާ

 އެލަވަންސްގެ  ދިނުމަށްރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސެއް، އިތުރަށް

 .ފައިސާއެވެ

 :މިސާލަކަށް

 ތަކަށް ދޭ ކޮލިފިކޭޝަން އެލަވަންސްމުމަޤާޓީޗަރުންނާއި ޑޮކްޓަރުންފަދަ  )1(

 ތަކުގައި ތިބޭ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސްމަޤާމު މަސައްކަތްކުރާ ޚާއްޞަބައެއް  )2(

 އެންޓިކޮރަޕްޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް )3(

 އޯޑިޓްއޮފީހުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް )4(

 ތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ ކޮއ1.13ް

ސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ  ތިއްބަވާ މުވައްޒަފުންނަށް ރައީތަކުގައިމަޤާމުވާ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ކޮއްތުދެއް

ނޑައަޅުއްވާ ރޭޓްތަކަށް ކޮއްތު ފައިސާގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން  ހިމެނޭނީ ފައިސާ  ދޭ  އެމުވައްޒަފެއްގެ އަތަށްއޮފީހުން ކަ

 .މިއައިޓަމްގައެވެ
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ތަނަށް އެއްޗެތި ހޯދައިގެން ތަނުގައި ކައްކައި ކައިބޯ ހަދާގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް 

ނޑައަޅާފައިސާ މިއައިޓަމުގައި ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ އެފަދަ ތަންތަނުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ކާންދިނުމަށްޓަކައި ހޯދޭ . ކޮއްތަށް ކަ

ނޑައަޅުއްވާފައިވާ ރޭޓަކުން ހިމަނުއްވަން ޖެހޭނީ ކޯޑް ތަކެތީގެ ޚަރަދު   .އެވެ ގ4.06ަރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ކަ

       ތަކުގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްކޮމިޓީ އެކިއެކި 1.14

ންބަރުންނަށް ދިނުމަށް  މެތަކުގެކޮމިޓީ  އެކިއެކި ރުކާރުގެ އޮފީސްއޮފީހުން ހިންގާމިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ސަ

 .ާވ ފައިސާއެވެހަމަޖައްސާފައި

 :މިސާލަކަށް

 ގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްކޮމިޓީއަތޮޅު ކުރިއަރުވާ  )1(

 ކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްކަތްއަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައް )2(

 ގެ މެންބަރުންގެ އެލަވަންސްކޮމިޓީބަސް )3(

  ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސްފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގައި އަމިއްލަރަށް 1.15

ވައިފިނަމަ  މުވައްޒަފުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަންރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ އެހެފިޔަވައިއަމިއްލަރަށް

 .ޖެހޭނީ މިއައިޓަމުގައެވެއެޚަރަދު ހިމަނަން

 ސް ވަޒީފާ އަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަން ފިޔަވާ އެހެން ރަށްރަށުގައިރަށް އަމިއްލ1.16ަ

 އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުން އެމީހެއްގެ ރަށުން ވަޒީފާ އަދާކުރާ ރަށަށް ފިޔަވައިއަމިއްލަ ރަށް

ނޑުމަގުން ނުވަތަ އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދަށް އެލަވަންސްއެއް ދެއްވާގޮތަށް ހަމަޖައްސަވައި ފިނަމަ އެ ދިއުމަށްޓަކައި ކަ

   . މިއައިޓަމުގައެވެހިމަނަންޖެހޭނީފައިސާ 

   މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސ1.17ް

 ހަމަޖައްސަވާފަިއވާ  ނުވަތަ އެކަމަޑޭޝަން އެލަވަންސްސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ލިވިންގ އެލަވަންސް

ފުންނަށް ދޭ ފައިސާއާއި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އަނބިދަރީންނާއި އެކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް މުވައްޒަ

 ޑޮކްޓަރުން، ޓީޗަރުން، އަތޮޅުވެރީން :މިސާލަކަށް . ( މިއައިޓަމުގައެވެހިމަނަންޖެހޭނީފެމިލީ އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 

 )ގެ އޮފީސްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންފަދަ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާއަދި ރާއްޖޭން ބޭރު
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 ސް ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަނ1.18ް

ވާފަިއވާ  ދުވަހަށް ވުރެ އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސ5ަމިއައިޓަމުގައި ހިމަނުއްވާނީ ހަފްތާއަކު 

 ހަމަޖައްސަވާފަިއވާނަމަ، އެގޮތުން  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ދެއްވާގޮތަށް އެލަވަންސްއޮފީސް އޮފީހުެގ މުވައްޒަފުންނަށް

 .ފައިސާއެވެމުވައްޒަފުންނަށް ދޭ 

  އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރު މަސައްކަތަށް ދޭ އެލަވަންސ1.19ް

 އެމުވައްޒަފަކުގެ އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން، އިތުރު މަސައްކަތެއް ޙަވާލުކުރައްވާފައި ހިމެނޭނީއި މިއައިޓަމުގަ

 .ފައިސާއެވެ ކަށް އެކަމަށް ދޭފަހަމަޖައްސަވާފައިވާނަމަ އެމުވައްޒަ ދެއްވާގޮތަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްާޔގެ އޮފީހުން އެލަވަންސްއެއް

 : މިސާލަކަށް

 ތީ ކާތިބުންނަށް ދޭ އެލަވަންސްކުރާކަތް ޕިޔޯނުންގެ މަސައް )1(

ސް ލިބޭގޮތަށް ދެވަނަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް  ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން އެލަވަން )2(

 .ދޭ އެލަވަންސް

  ދޭ ފައިސާ އަހަރީ ޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށ1.20ް

ދެމިތިބޭ ވަޒީފާގައި ދުން އަހަރީ ޗުއްޓީނުނަގައި ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން ހަމަޖެހިފައިވާ ޤަވާއި

 . މިއައިޓަމުގައެވެިހމަނަންޖެހޭނީޖައްސަވާފައިވާ ފައިސާގެ ޢަދަދު މުވައްޒަފުންގެ ކެންސަލްވާ އަހަރީ ޗުއްޓީއަށް ދެއްވުމަށް ހަމަ

  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސ1.21ާ

މެނޭނީ މަތީގައިވާ އައިޓަމްތަކަށް ނުފެތޭގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭ ފައިސާގެ އައިޓަމުގައި ހި

 .ފައިސާއިންދޭ އެލަވަންސް ތަކުގެ ޢަދަދެވެ

 : މިސާލަކަށް

 ޔުނިފޯމް ދޮވެ އިސްތިރިކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ )1(

 ބޯނަސްގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ )2(

 ރިސްކް އެލަވަންސް )3(
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   ޕެންޝަންގެ ފައިސ2.01ާ

 . ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ ޕެންޝަންގެށް ދޭރުންނަރުކާރުގެ ޕެންޝަނަމިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ސަ

. އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބަޖެޓްގައެވެ  ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީމިއައިޓަމު ހިމެނިފައި އޮންނަނީ

 .ސަރުކާރުގެ އެހެން އޮފީހަކުން މިއައިޓަމު ބޭނުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

 ކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތ2.02ަ

މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ ވަޒީފާއިން ނޯޓިސްދެވޭ މީހުންނާއި ސަރުކާރަށް ޚިދުމަތް ނުލިބޭގޮތަށް 

 މީހުންނަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާއާއި، ގޭނނޭށް ލޮލަ ބައިތިއްބާފައިތިބޭ ފަރާތްތަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ ފައިސާއާއި 

 .ޢިނާޔަތުގެ  ފައިސާފަދަ ފައިސާގެ ޢަދަެދވެ ސަރުކާރުން ދެއްވާ ނަށްދަސްކުރާ މީހުންޤުރުއާން ހިތު

ސަރުކާރުގެ އެހެން . ނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގެ ބަޖެޓްގައެވެމިއައިޓަމު ހިމެނޭ

 .އޮފީހަކުން މިއައިޓަމު ބޭނުން ކުރާކަށް ނުޖެހޭނެއެވެ

 ޓީގެ ގޮތުގައި ދޭ އެހީގެ ފައިސާ ސޯޝަލް ސެކިއުރ2.03ި

 ފަންޑްގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މުވައްޒަފުންނަށް  ޕްރޮވިޑެންޓްގެމިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން

 .ސަރުކާރުން ފަންޑަށް ޖަމާކޮށްދޭ ފައިސާގެ ޢަދަެދވެ

ސަރުކާރުގެ އެހެން . ޜަރީގެ ބަޖެޓްގައެވެނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީއޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެމިއައިޓަމު ހިމެނޭ

 .ކަށް ނުޖެހޭނެއެވެމަނާހިއޮފީހަކުން މިއައިޓަމު 
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ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދ3.01ު   ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ

 އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް، މާލޭން އަތޮޅުތަކަށް ނުވަތަ ގެސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ރާއްޖޭ) 1(

ނޑުމަގުން މީހުން ގެނައުމާއި ފޮނުވުމަށް އެއްއަތޮޅުން  އަނެއްއަތޮޅަށް ނުވަތަ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަ

 .އެފަރާތްތަކަށްދޭ ޕެސެޖް ފީއާއި އިންސިޑެންޝަލް އަދި ކޮއްތުޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމުގައެވެ

ޅުތަކުން މާލެއަށް، މާލޭން އަތޮޅުތަކަށް ނުވަތަ  އަތޮގެސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް ރާއްޖޭ) 2(

ނ ޅަނދެއް ޑުމަގުން ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި އުއެއްއަތޮޅުން އަނެއްއަތޮޅަށް ނުވަތަ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަ

 .ންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެހިމަނަރަދު އުޅަނދުގެ ކުއްޔާއި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ކޮއްތާއި އިންސިޑެންޝަލް ޚަ، ކުއްޔަށް ހިފާނަމަ

 އަތޮޅުތަކުން މާލެއަށް، މާލޭން ގެސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ އުޅަނދެއްގައި ރާއްޖޭ) 3(

ނޑުމަގުން  އަތޮޅުތަކަށް ނުވަތަ އެއްއަތޮޅުން އަނެއްއަތޮޅަށް ނުވަތަ އެއްރަށުން އަނެއްރަށަށް އެކިއެކި ބޭނުންތަކަށް ކަ

.  މިއައިޓަމުގައެވެހިމަނަންޖެހޭނީތުރުކުރާނަމަ އެފަދަ ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ކޮއްތުޚަރަދާއި، އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު ދަ

  .) މިއައިޓަމުގައި ނުހިމެނޭނެއެވެއްއުޅަނދުގެ ފިއުލް ޚަރަދެ(

ނޑައެޅިފައިވާ :ނޯޓް   ހުރިހާ ޚަރަދެއްތުރުގެދަ ދަށުން ކުރައްވާ ދަތުރެއްނަމަ އެވަކިމަޝްރޫޢެއްގެ ބަޖެޓްގައި ކަ

 . ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ ދަތުރުގެއެމަޝްރޫޢުޖެހޭނީ ހިމަނަން

  ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދ3.02ު

 ޚަރަދަކާއި، އެދަތުރުގައި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ރާ ދަތުރާއިބެހިގެން ކުރާ ހުރިހާރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުން ބޭރަށްކު

މަނީ، އެއަރޕޯރޓް ޓެކްސް، ޓިކެޓް، ޕޮކެޓް. (އައިޓަމުގައެވެނީ މިރަދެއްވެސް ހިމަނަންޖެހޭ ޚަކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޮންމެ

 ) ޚަރަދެއް ފަދަ ދަތުރާއިބެހޭ ހުރިހާފެއަރއިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު، ސްޓޮޕް އޯވަރ، ޓެކްސީ 

ނޑައެޅިފައިވާ :ނޯޓް ގެ ހުރިހާ ޚަރަދެއް އެދަތުރު ދަށުން ކުރައްވާ ދަތުރެއްނަމަ ވަކިމަޝްރޫޢެއްގެ ބަޖެޓްގައި ކަ

 .ގެ ދަތުރު ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެއެމަޝްރޫޢުހިމަނަންޖެހޭނީ 

  ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދ3.03ު

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެގެނައުމާއި ފޮނުވުމަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރާގޮތަށް 

 .ގައެވެ މިއައިޓަމުހިމަނަންޖެހޭނީކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު 

  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދ3.05ު

އަނެއްތަނަށް އެއްގަމުމަގުން ދަތުރު ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ބޭނުމުގައި ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްތަނުން 

އަދި އެކިއެކި . އައިޓަމްގައެވެ މިހިމަނަންޖެހޭނީބޭނުންކުރާ ޓެކްސީ ފެއަރ ނުވަތަ އެހެންވެސް އުޅަނދަކަށްދޭންޖެހޭ ފެއަރ 

މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ . ންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެފާ ވެހިކަލްގެ ކުިލވެސް ހިމަނަމުނާސަބަތުތަކުގައި ބޭނުން ކުރުމަށް ކުއްޔަށްހި

 ހިމެނޭނީ އައިޓަމް ތަކެތިއުފުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ ޚަރަދު. ބޭނުންކުރާ އުޅަނދުގެ ޚަރަދެވެއެކަނި ދަތުރުކުރުމަށް ހަމަ
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ނޑައެޅިފައިވާ .(  ގައެވ6.01ެ ންޖެހޭނީ ވާ ދަތުރެއްނަމަ އެޚަރަދު ހިމަނަ ދަށުން ކުރައްވަކިމަޝްރޫޢެއްގެބަޖެޓްގައި ކަ

 .) ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ ދަތުރުގެއެމަޝްރޫޢު

  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާދަތުރު ޚަރަދ3.06ު

 އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ވައިގެ މަގުން މީހުން ގެރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ އެތެރޭސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަ) 1(

ހިމަނަންޖެހޭނީ ) ޓިކެޓް ފެއަރ، ކޮއްތު ޚަރަދު، އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު(ގެންދިއުމާއި ފޮނުވުމަށް ކުރައްވަންޖެހޭ ޚަރަދު 

 . މިއައިޓަމްގައެވެ

 އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ވައިގެ މަގުން ދަތުރު ގެ އެތެރޭސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ރާއްޖޭގެ )2(

ޗާޓަރ ކުރާނަމަ، ޗާޓަރ ކުރުމުގެ އަގާއި ދަތުރުގެ ބައިވެރިންގެ ކޮއްތާއި އިންސިޑެންޝަލް ޚަރަދު ކުރުމަށްޓަކައި އުޅަނދެއް 

ނޑައެޅިފައިވާ ( .  މިއައިޓަމުގައެވެހިމަނަންޖެހޭނީ  ކުރައްވާ ދަތުރެއްނަމަ އެޚަރަދު  ދަށުންވަކިމަޝްރޫޢެއްގެބަޖެޓްގައި ކަ

                                                       .) ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ ދަތުރުގެއެމަޝްރޫޢު ހިމަނަންޖެހޭނީ

  އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދ3.07ު

އިރި ރިސޯޓަކަށް ށް ނުވަތަ ވިލިނގިއްޔަށް ނުވަތަ ކަބޭނުމަކު މާލެއިން ހުޅުލެއަމިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ 

ނުވަތަ ބޭރުގެ  އެއަރ ފްލައިޓުން އަންނަމީހަކު ބަލައި ދިއުމާއި އައުމަށް .ދިއުމާއި އައުމަށް ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުގެ ޚަރަދެވެ

މިފަދަ ދަތުރަކަށް ޚަރަުދ . ރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެމާނަކު ކައިރި ރަށަކަށް ގެންދިއުމާއި ގެނައުމަށް ކުރާ ދަތުރު ޚަމެހު

 .ވެސް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެކުރެވޭ ފެރީ ޓިކެޓް ޚަރަދާއި އުޅަނދުގެ ކުލި
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  ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތ4.01ި

އޭގެ ތެރޭގައި ކަރުދާހާއި . ވެއޮފީސް މަސައްކަތަށް ހޯދާ ލިޔެކިޔުމާއިބެހޭ އެންމެހައި ތަކެތި ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެ

ންގެ ޓޯނަރ، ކުދި ކަލްކިޔުލޭޓަރ، ކުދި ހީރަސްދަތި، ކޮމްޕިޔުޓަރ ޑިސްކެޓް، ގަލަންފަދަ ތަކެތީގެ އިތުރުން ފޮޓޯކޮޕީ މެޝި

 .  ޓޯނަރ ނުވަތަ ރިބަން ފަދަ ތަކެތި ހިމެނެއެވެގެޕްރިންޓަރު

ގެ ދަށުން ހޯދާ އެފަދަ ތަކެތި ހިމަނަންޖެހޭނީ އޮފީހުގެ ލިޔެިކޔުމުގެ އިތުރުން ހިންގާ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއް

 . ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެމުގެޔު ލިޔެކިއެޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގެ

  ފިޔުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތ4.02ި

ޔޮ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނީ އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ގެންގުޅޭ އުޅަނދު ފަހަރަށް އެޅުމަށްޓަކައި ހޯދާ ފިޔުލާއި، އަޑީތެ

ހިންގުމަށް ހޯދަންޖެހޭ އަދި އޮފީހުގެ ޖަނަރޭޓަރ ހިންގައިގެން ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގައި ޖަނަރޭޓަރ . މިއައިޓަމްގައެވެ

 . ންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ އަޑީތެޔޮ ފަދަ ތަކެތިވެސް ހިމަނަފިޔުލާއި،

  އިލެކްޓްރިކާއި ބެހޭގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތ4.03ި

މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ އޮފީހުގެ ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓައިގެން ބޭނުން ކުރަމުން ގެންދާގޮތަށް ހޯދާ އިލެކްޓްރިކާއިބޭެހ 

 . މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ އިލެކްޓްރިކް ހޮޅިބުރި، ބޮކި، އިސްޓާޓަރ ފަދަ ތަކެއްޗެވެ. ތަކެއްޗެވެ

ކުލަ ބޮކި ފަދަ ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި އެކިއެކި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ހޯދާފައި ހުންނަ 

އެފަދަ ތަކެތި ހިމެނެންޖެހޭނީ އެތަކެތި ހޯދި ބޭނުމެއް ހިމެނޭ ޕްރޮގްރާމެއްގެ ޚަރަދުގެ . މިއައިޓަމްގައި ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެ

 . ތެރޭގައެވެ

   ސްޕެއަރ ޕާޓްސް ހޯދުމަށ4.04ް

އާއި އިކުއިޕްމަންޓް ނުވަތަ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތު ކުރުމަްށ އޮފީހުގެ ސްޓޮކުގައި ބަހައްޓައިގެން މެޝިނަރީ 

 . ބޭނުންކުރާގޮތަށް ހޯދާފައި ހުންނަ ސްޕެއަރ ޕާޓްސްގެ ޚަރަދު ހިމެނެންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

ބޭރު ފަރާތަކަށް އަގުދީގެން އެފަދަ އެއްޗެއް މަރާމާތު ކުރާއިރު މަރާމާތު ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސްޕެއަރ ޕާޓްސް 

 . މަނަންޖެހޭނީ އެތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމުގެ އަގުގެ ތެރޭގައެވެހި

   ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި، ދިދަ ފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށ4.05ް

އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ދޮރުގައި ދަމާފޮތި، މޭޒުމަތީ އަޅާފޮތި އަދި އޮފީހުގައި ނަގާ ރަސްމީ ދިދައަށް 

އޭގެ އިތުރުން އޮފީހަކީ ނިދާ އުޅޭގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ .  ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެބޭނުންވާ ދިދަ ފަދަ ތަކެތީގެ

 .ތަނެއްނަމަ އެފަދަ ތަންތަނަށް ހޯދާ ބާލީސް، ބާލީހު އުރަ، ބެޑްޝީޓު، ތުވާލި ފަދަތަކެތިވެސް ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ
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ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޕްރޮގްރާމެ އްގެ ދަށުން ހިންގޭ ކަމަކަށް ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ އެފަދަ ތަކެތި ބަޖެޓުގައި ކަ

 . ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ އެފަދަހިމެނެންޖެހޭނީ އެޕްރޮގްރާމުގެ

  ޚިދުމަތުގައި އުޅޭ ވަގުތުގައި އޮފީހުގައިދެވޭ ކެއުމާއި ސައި ފަދަ ތަކެތި އޮފީހުގ4.06ެ

 ހަމަޖައްސަވައިފައި ހުންނަ އޮފީސް އޮފީަހށް މުވައްޒަފުންނަށް ތަނުގައި ކައްކައިގެން މުވައްޒަފުންނަށް ކާންދޭގޮތަށް

އަދި މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން އަންގަވައިގެން އޮފީހުގައި ކުރާ . ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި ހިމެނެންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިގެ ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނީ ގައި އޮފީހުރޭޓަކުންޚާއްޞަ މަސައްކަތްތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނަށް ހުއްދަ ދެއްވާފައިވާ 

 . މިއައިޓަމްގައެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ކަމަކަށް ކުރެވޭ މިފަދަ  ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ ބަޖެޓުގައި ކަ

ނޑައެޅި އެޢަދަދު. އެޕްރޮގްރާމެއްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ  ކޮއްތުގެ ފައިސާގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފުންގެ އަދި ކޮއްތަށް ވަކި ޢަދަދެއް ކަ

 .  ގައެވ1.13ެއެފަދަ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ ކޯޑު ނަންބަރު .  މިއައިޓަމްގައި އެޚަރަދު ހިމަނައިގެންނުވާނެއެވެއަތަށް ފައިސާއިންދޭނަމަ

  ޔުނިފޯރމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދޭ ތަކެތ4.07ި

ތެރެއިން ޔުނިފޯރމް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސަވާފަިއވާ މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ 

މިގޮތުން ޔުނިފޯރމްގެ ހުރިހާ އައިޓަމެއް ނިމެންދެން ކުރަންޖޭެހ . އޮފީސްތަކުގައި ޔުނިފޯރމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާ ތަކެތީގެ ޚަރަދެވެ

 . ހުރިހާ ޚަރަދަކީވެސް މިކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

ނޑައެޅިފައިވާ ވަކި  ޕްރޮގްރާމެއްގެ ދަށުން ހިންގާ ޙަރަކާތަކަށް ހޯދާ ޔުނިފޯރމްގެ ޚަރަދު ބަޖެޓުގައި ވަކިން ކަ

ރލް ގައިޑް ޔުިނފޯރމް ފަދަ ަޚރަދު ކެޑޭޓް ޔުނިފޯރމް، ގާ: މިސާަލކަށް. ހިމެނެންޖެހޭނީ އެޕްރޮގްރާމެއްގެ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ

ނޑައެޅޭ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެރލް ގައިޑް ޙަރަކާތް ހިންގުމަށް ޙަރަކާތް ނުވަތަ ގާހިމެނެންޖެހޭނީ ކެޑޭޓް  .  ކަ

  އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތ4.08ި

ނޑު ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނީ  އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށްޓަކައި ހޯދާ ގަސް މުށި، މާޓުކުރި، ޕޯސްޓަރ، ފޮޓޯ ލޯގަ

 . މިއައިޓަމްގައެވެ

  ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމަށް ހޯދޭ ތަކެތ4.09ި

 ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާ ހުރިހާ ތަކެތި ހިމެނޭނީ ކުނިކަހާ ފޮޅާ ސާފުކުރުމުގައިގައި ބަހައްޓައިގެން އޮފީހުގެ ސްޓޮކު

ނޑު، އެއަރފްރެޝްނަރ، ފައިފުހި، ވިމް، . މިއައިޓަމްގައެވެ އޭގެ ތެރޭގައި އިލޮށިފަތި، ކުނިކަހާ ފިހި، ޑަްސބިން، ކުނިއަޅާ ވަށިގަ

 . ޗެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ ފަދަ ހުރިހާ ތަކެއްސައިބޯނި، ސާފު ލިކުއިޑް

 މަށް ހިފާ ގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދ4.10ު

އޮފީހުގެ އެކިއެކި ބޭނުމަށް ހޯދާ ތެލި، ތަށި، ސަމުސާ، ޖޯޑު، ވަޅި، އޫ، ޖަގު، ސައިކުރާ، ތަރުމޯޒު ފަދަ ތަކެތި 

 .ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ
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  ހޯދުމަށްގޮތްގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި އެހެނިހެން  ބަންދު ކުރެވިފައިތިބޭ މީހުންގެ ކެއުމާއ4.12ި

މިއީ ޖަލުގައި ނުވަތަ އެނޫން ގޮތަކަށްވެސް ހައްޔަރު ކުރެވިފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ކާންދިނުމަށާއި، ނިދާ 

މިއައިޓަމްގައި . އުޅެވޭނެގޮތް ހަދައި ދިނުމާއި، ބޭސް ފަރުވާ ކޮށްދިނުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެހައި ތަކެތި ހިމެނޭ އައިޓަމެވެ

 .ދުގައި ހައްޔަރު ކޮށްފައި ތިބޭ މީހުންނަށް ސީދާ ހިނގާ ޚަރަދު ފިޔަވައި އެހެން ޚަރަދެއް ހިމެނިގެންނުވާނެއެވެބަން

  އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތަށް ހޯދަންޖެހޭ ކޮންސިޔުމަބަލް އައިޓަމްތައް ހޯދުމަށ4.13ް

 ޓެސްޓާއި،  ޖެހުމާއި، ލެބޯޓްރީޖެކްޝަން ދިނުމާއި، އިން ބޭސްއަޅައިހޮސްޕިޓަލްތަކުގައިމިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ 

އެފަދަ އެހެނިެހން ކަންކަމަށް ހޯދާ ކޮންސިޔުމަބަލް އައިޓަމްތަކާއި، ސްކޫލްތަކާއި، ކުޅިވަރުގެ އިދާރާތަކުން ހޯދާ ޓީޗިންގ 

 . ބޭނުންކޮށް ނެތިދާ ކަހަލަ ޚަރަދުތަކެވެސާމާނު ފަދަ އެއިޑްސްއާއި ކުޅިވަރު

 ހޭގޮތުން ހޯދަންޖެހޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ބ4.14ެ

ކޮމްޕިޔުޓަރގައި ބޭނުންކުރާ ޕްރޮގްރާމެއް ހޯދުމާއި، ސޮފްޓްވެއަރއެއް ގަތުމާއި، ޒިޕް ޑްރައިވް، މައުސް، 

 . މަދަރބޯޑު، ކީބޯޑު، ހާޑް ޑިސްްކ ބަދަލުކުރުން، ރޭމް ބޮޑުކުރުން ފަދަ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 ގޮތްގޮތުން ހޯދޭ ތަކެތި އެހެނިހެން 4.15

އޭގެ .  ގެ އައިޓަމަކަށް ނުފެތޭ ގޮތަށް ހޯދޭ ކޮންމެ އެއްޗަކީ މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭ ތަކެއްޗެވ4ެމަތީގައިވާ ކޯޑު 

ސްކާނާ ފަދަ ތަކެތި ތެރޭގައި ވިއްސާރަ ކޯޓު، ދަބަސް، ފަސްޓް އެއިޑަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި، އޯޑިއޯ ޓޭޕް، ވީޑިއޯ ޓޭޕް، ގަ

 .ހިމެނެއެވެ
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  ޢިމާރާތް މަރާމާތު ކުރުނ5.01ް

ވެގެން ބަދަލުކުރުން، ފާޚަނާ ތަށި، ޓޭންކު، ކުޢިމާރާތެއްގައި ކުލަލުމާއި، ދަވާދުލުން، ދޮރެއް ނުވަތަ ކުޑަދޮރެއް ހަލާ

 މޫނު ދޮންނަ ތަށި، ސިންކު މަރާމާތު ކުރުމާއި، ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅުން ވާރޭ ވެހޭ ތަނެއް ރަނގަޅު ކުރުން، ޢިމާރާތުގައި ދޫލަ

ޢިމާރާތުގެ އެތެރެއަށް ގެންނަ ބަދަލު، ޢިމާރާތުގެ އިލެކްޓްރިކާއިބެހޭ ކުދި ކުދި މަރާމާތު، ފަަދ އެޅުން، ތަރަފާލު އެޅުން، 

 . ޚަރަދުތައް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

ދަލެްއ ޢިމާރާތުގެ ފުރާޅު މުޅިން ބަދަލުކުރުން، އިލެކްޓްރިކަލް ވައިރު މުޅިން ބަދަލުކުރުން، ޢިމާރާތަށް ބޮޑު ބަ

. ގެނައުން، ނުވަތަ ޢިމާރާތުގެ ބައެއް ތަޅާލައި އަލުން ޢިމާރާތް ކުރުންފަދަ ބޮޑެތި ޚަރަދު ހިމެނޭނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެ

 .މިއައިޓަމްގައި ހިމެނިގެން ނުވާނެއެވެ

  މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓްސް މަރާމާތު ކުރުނ5.02ް

ޓައިޕް ރައިޓަރ، ފެން މޯޓަރ، ވެކިޔުމް  ކޮމްޕިޔުޓަރ، ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން، އޮފީހުގެ މެޝިނަރީގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ

 . ކްލީނަރ، އެއަރކޮންޑިޝަނަރ، ފަދަ ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމަށްކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

  އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުނ5.03ް

ގައި ހިމެނޭ ބައިސްކަލް، ކާރު، ލޮރީ، ވޭން، ބަސް، ޖީޕްފަދަ ތަކެތި މަރާމާތު އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ވެހިކަލްގެ ތެރޭ

 . ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

ނޑުގައި ދުއްވާ ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުނ5.04ް   ކަ

ނޑުގައި ދުއްވާ ކޮންމެ އުޅަނދެއް  ހުރިހާ ދިކުދި ކުކުރެވޭގޮތުން ގެ ކުރުމުވިޔަސް އެ އުޅަނދެއް މަރާމާތުކަ

 ދަލުކުރުން، އުޅަނދުގައި އިތުރަށް އިކުއިޕްމަންޓެއް ހަރުކުރުންނު ބައުޅަނދުގެ އިންޖީ. ންޖެހޭނީ މިއައިޓަމުގައެވެޚަރަދެއް ހިމަނަ

ނޑަށްނުވަތަ މިނޫންވެސް  . ހިމެނޭނީ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައެވެތައްގެނެވޭ ބޮޑެތި ބަދަލު  އުޅަނދުގެ ކޮޑިގަ

  މަރާމާތުކުރުންނީޗަރ ފަރ5.06ު

ނޑި، މޭޒު، އަލަމާރި ފަދަތަކެތި މަރާމާތު ކުރުމަށް  އޮފީހުގައި ބޭނުންކުރާ ފަރުނީޗަރގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ގޮ

 .ކުރާޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

  ތަން މަރާމާތުކުރުންތަން ފަދަދި ފެނާއިބެހޭ ސިސްޓަމް މަގާއިބަނދަރު އ5.08ަ

ހުގެ ފެންހޮޅިއެއް ނުވަތަ ފާޚާނާ ހޮޅިއެއް ހަލާކުވުމުން، އިސްކޫރެއް ހަލާކުވުމުން، މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ އޮފީ

 ލިބޭ ކުދިކުދި ގެއްލުން މަރާމާތު ކުރުންފަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތު  ނުވަތަ ތޮށްޓަށްމަގުތަކަށް ނުވަތަ ބަނދަރަށް

 .ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރާ ޚަރަދެވެ

  އެހެނިހެން ތަކެތި މަރާމާތު ކުރުނ5.09ް

 . ގެ އައިޓަމްތަކަށް ނުފެތޭކޮންމެ މަރާމާތެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމުގައެވ5ެމަތީގައިވާ ކޯޑް 
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  އުފުލުމުގެ ޚަރަދ6.01ު

މެ ގާކޮންއް ގެންދިއުމާއި ގެނައުމަށް ހިނއުފުލުމުގެ ޚަރަދަކީ ކޮންމެގޮތަކުންވިޔަސް އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް އެއްޗެ

 .ޚަރަދެކެވެ

ރސަލެއް ގެންދިއުމަށް ޚަރަދުކުރާ ފެރީ ޓިކެޓް ނުވަތަ ކުއްޔަށްހިފާ ދޯނި ކުލި،  ހުޅުލެއަށް ޕާ:މިސާލަކަށް

ށް ދައްކާ ރާއްޖެތެރެއަށް ތަކެތި އުފުލުމާއި ގެނައުމަށް އުޅަނދުފަހަރަށް ދޭ ނާލު، ވައިގެ މަގުން އެއްޗެއް ގެނައުމާއި ފޮނުވުމަ

އެއްޗެއް ގެނައުމަށް ބޭނުންކުރާ ވެހިކަލްގެ ކުލި ފަދަ ޚަރަދުތައް ހިމެނޭނީ  އޮފީސް ބޭނުމަށް ބާޒާރުންރައިޓް ޗާރޖް އަދި ފު

 .މިއައިޓަމްގައެވެ

 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް ޚަރަދު 6.02

އި އެކްސްގެ ބިލް، މޯބައިލް ފޯނުގެ ބިލްފަދަ ޓެލެފޯނާއިބެހޭ ބިލްތަކާއި، ފެކްސްއާ.ބީ.އޭ.ޓެލެފޯން ބިލް، ޕީ

 . ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެހުރިހާލްތައް ދެއްކުމަށް ކުރެވޭ ޓެލެކްސްއާއިބެހޭ ބި

    ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދ6.03ު

ބިލް ރިއަރ ތަކުގެ ފަދަ ުކއެލް .އެޗް.ރާއްޖޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށާއި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ޚަރަދުވާ ޕޯސްޓޭޖާއި، ޑީ

ކާއި ރާއްޖޭގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ނުވަތަ ރާއްޖޭންބޭރަށް މެސެޖް ފޮނުވުމަށް ޚަރަދެއްކުރެވޭނަމަ އެ އަދާކުރުންފަދަ ޚަރަދުތަ

 . މިއައިޓަމުގައެވެހިމަނަންޖެހޭނީޚަރަދެއް 

 ކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު އިލ6.04ެ

 .މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ އިލެކްޓްރިކް ބިލް އަދާކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

 ގެ ކުލި ޢިމާރާތ6.05ު

 ހިމަނަންޖެހޭނީރަދު ތަކުގެ ކުލި ދެއްކުމަށް ކުރެވޭ ޚައޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ހިފާފައިވާ ޢިާމރާތް

 .މިއައިޓަމުގައެވެ

 ޕްރޮގުރާމެއްގެ އެހިމަނަންޖެހޭނީ ދަށުން ކުއްޔަށް ހިފާތަންތަނުގެ ކުލި ރާމެއްގެޕްރޮގްގައި ހިމެނިފައިވާ އެހެން ބަޖެޓު

 . ވެޚަރަދުގެ ތެރޭގައެ

 އެ ވާރކްޝޮޕްެގ ހިމަނަންޖެހޭނީކުއްޔަށް ހިފާނަމަ އެޚަރަދު   ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުމަށް ތަނެއް:މިސާލަކަށް

 .ޚަރަދުގެ ތެރޭގައެވެ
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 ތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައް ޖަލްސާ، ވާރ6.06

. ގާ ކޮންމެ ޚަރަދެކެވެތައްތަކަށް ހިނކަންމިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ ޖަލްސާ، ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރ ފަދަ 

ކެތި ހޯދުމާއި، ތަނުގެ ކުއްޔާއި، ތަންޒީނަތްތެރިކުރުމާއި، މަށް ބޭނުންވާ ތަލިޔެކިޔުމިގޮތުން ދަޢުވަތު ކާޑު ތައްޔާރުކުރުމާއި، 

 . މިއައިޓަމުގައެވެހިމަނަންޖެހޭނީ މީރުކޮށްލެއްވުން ފަދަ ޚަރަދުތައްބިލެއް

    މަތުގެ އަގަށް ހިނގާ ޚަރަދު ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދ6.07ު

ޖެހޭނީ ގާ ޚަރަދު ހިމަނަންށް ހިނފާޚާނާގެ ފީ ދެއްކުމާއި ބޯފެނަށް ފައިސާ ދައްކަވަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަ 

 .މިއައިޓަމްގައެވެ

    ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕްކުރެވޭ ތަކެތީގެ ޚަރަދ6.08ު

 ޗާޕްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ވަތަ ވިއްކާ ކޮންމެ އެއްޗެއްޢާންމުންނަށް ފައިދާއެއް ލިބޭގޮތަށް ޗާޕްކޮށްގެން ބަހާ ނު

 . އެވެނޭނީ މިއައިޓަމްގަހިމެ

 ދީނުގެމަގު، ފަތްތޫރަ އަދި އެކިއެކި ދާއިރާތަކުން ޢާންމުންގެ ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން :މިސާލަކަށް

އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން އެކިއެކި ކަންކަމަށް . ޗާޕްކޮށްގެން ބަހާ ލުއި ފޮތް ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމުގައެވެ

މަށް ކުރެވޭ ލިޔެކިޔުތައްޔާރުކުރާ އެޕްލިކޭޝަން ޯފމާއި، ސެޓްފިކެޓާއި، ބިލްފޮތް ފަދަތަކެތި ޗާޕްކުރުމަށް ޚަރަދުކުރަންޖެހޭނީ 

 .ޚަރަދުގެ ތެރެއިންނެވެ

     ލީޒްލައިންއާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދ6.09ު

ދެއްކުމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ ނުންކުރާ އިންޓަނެޓްގެ ބިލް އަދާ ކުރުމަށާއި، ލީޒްލައިންގެ ކުލި އޮފީހުގައި ބޭ

 .ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

   ދޮވެ އިސްތިރި ކުރުމުގެ ޚަރަދ6.10ު 

ފަދަތަކެތި މިއައިޓަމުގައި ހިމެނޭނީ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އަގުދީގެން އޮފީހުގެ ޔުނިފޯމާއި މޭޒުފޮތި، ދޮރުފޮތި 

އޮފީހުގައި ދޮންނަމެޝިނެއް ހުރެގެން ދޮންނަގޮތަށް ހަމަޖެހިފައިވާ . ދޮއްވާނަމަ، އެފަރާތަށް ދޮވުމުގެ އަގަށް ދޭ ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ

ނޑި، ލައްފިލުވާ ބޭސް ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީތަތަން  ގެ ޚަރަދުގެ 4.15 ކޯޑް ނަންބަރު ނަށް ހޯދާ ދޮންނަކު

 . ވެތެރޭގައެ

 ތަކެތީގެ ކުލި 6.11

ތަކެތީގެ ކުލީގެ ޚަރަދު ހިމެނޭީނ ގެންނަ އޮފީސްބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ތަކެތި ދޫކުރާ ފަރާތަކުން ކުއްޔަށް

އަދި ބަޖެޓްގައި . އެކިއެކި ދަތުރުކުރުމަށް ހިފާ އުޅަނދުގެ ކުލި މިއައިޓަމުގައި ހިމަނައިގެން ނުވާނެއެވެ. މިއައިޓަމްގައެވެ
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 އެޕްރޮގްރާމްގެ ޚަރަދުގެ ހިމަނަންޖެހޭނީރާމެއް ހިންގުމަށް ކުއްޔަށްގެނެވޭ ތަކެތިވެސް މެއްގެ ދަށުން އެޕްރޮގްރާހިމަނާފައިވާ ޕްރޮގް

 .ތެރޭގައެވެ

 

  ޚަރަދުޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ 26.1

ރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢީމާރާތް، ގުދަން އަދި މިނޫންވެސް ސަ

 .ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުން އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ޙަވާލުކުރައްވައިގެން ބަލަހައްޓަވާނަމަ، އެފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ ފީ ގެ ޚަރަދެވެ

 އިޢުލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކު ޚަރަދު 6.13

ތިހާރު، އެންގުން ފަދަ ތަކެތި ޝާއިޢު ޝްޢުލާން، އިއޮފީސް ބޭނުމަށް ދުވަހު ނޫްސތަކުގައި ޝާއިޢުކުރާ އި

ކުރުމުގެ އަގާއި، ރޭޑިޔޯ އާއި ޓީވީން އެފަދަތަކެތި ފޮނުވުމުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާއި، ދުވަހު ނޫސްތަކުގެ އިޝްތިރާކު 

 . ދައްކަން ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 ފީތައްންޖެހޭ އަހަރީ ސަރުކާރުން ދައްކަ އެކި ކަންކަމަށ6.14ް

ފީ އާއި އަދި ނޑުގައި ދުއްވާ ތަކެތީގެ އަހަރީސަރުކާރުގެ ބޭނުމުގައި ގެންގުޅޭ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ތަކެއްޗާއި، ކަ

 . ފީ ދެއްކުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެންޖެހޭ ކޮންމެ އެއްޗެއްގެ އަހަރީއެނޫންވެސް އަހަރީފީ ދައްކަ

 ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް.ފީ އަދި އައި ކްޕާމިޓްވާރއްޒަފުންގެ ވިސާފީ،  ބިދޭސީ މުވ6.15ަ

ކްޕާމިޓް ފީ ދެއްކުމުގެ ޚަރަދާއި އެކަމަށްޓަކައި ރއޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ގެންނަ ބިދޭސީންނަށް ވިސާފީ ނުވަތަ ވާ

 .އެވެހައްދަންޖެހޭ އައިޑެންޓިޓީ ކާޑު ހެއްދުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގަ

  އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާ ސާފު ކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭފައިސާ އާއި ކުނީފ6.16ީ

ނަމަ އެފަރާތަށް ދައްކާ ފީއާއި، ޢާންމު ފަރާތްތަކާއި ޙަވާލުކޮށްގެން ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ ދަށުން އޮފީސް ފޮޅާ ސާފުުކރާ

 .އެވެމަގުމަތި ކުނިކެހުމަށް ދައްކާ ކުނީ ފީގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގަ

     އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދ6.17ު

ތަޢުލީމީ އަދި ޞިއްޙީ ދާއިރާފަދަ ތަންތަނުން ހިންގޭ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ކުރެވޭ 

 . ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ
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ން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު، އެއިޑްސްއަށް ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ  މުޅިރާއްޖޭގައި ވެކްސި:މިސާލަކަށް

ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު، ރާއްޖެއިން  ލިޔަންކިޔަން ނުދަތުން ފިލުވާލުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު، މަސްތުވާ 

 .ރޮގްރާމް ފަދަ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދެވެތަކެއްޗާއިބެހޭ ގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުން ތެރިކުރުމުގެ ޕް

އެކިއެކި ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ޚަރަދާއި އެކިއެކި މުބާރާތްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު މިއައިޓަމްގައި ހިމެނިގެން 

އެ . ގައެވ6.20ެފަދަ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ ކޯޑް ނަންބަރު . ނުވާނެއެވެ

  ރުން ފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށް ދޭ ފައިސާ ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި ތަރުޖަމާކ6.18ު

ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ކޮންސަލްޓެންޓުންގެ ގޮތުގައި ބަޔަކު ޢައްޔަންކޮށްފިނަމަ، އެފަރާތަކަށް ދޭންޖޭެހ 

ކުރުމުގެ ކޮންސަލްޓެންސީފީ އާއި، އަމިއްލަ ފަރާތެއް ލައްވާ ތަރުޖަމާ ކުރުވާ ޤާނޫނެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ލިޔުމެއް ތަރުޖަމާ 

 .އަގަށް ދޭންޖެހޭ  ފައިސާ ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

  އޮފީސް ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުންނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށ6.19ް

ކަށް ދާއިމީ އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއް ކުރަނިކޮށް އެމަސައްކަތުގެ ތެރޭގައި ދިމާވި ކަމަކުން މީހަކަށް ލިބުނު ގެއްލުމަ

ގޮތެއްގައި ބޭސް ކޮށްދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، އޮފީހުގެ މަސައްކަތެއްގައި އުޅެނިކޮށް ކުއްލިއަކަށް ބަލިވާ 

 .މީހުންނަށް ވަގުތީގޮތުން ފަރުވާ ދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  އެކި އެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއ6.20ި

އެކިއެކި އަދަބީ މުބާރާތްތަކާއި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ބޭއްވުމަށާއި، ހިންގުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި، 

ފަދަ މުނާސަބަތެއް ފާހަގަ މި. އެކިއެކި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

ކުރުމަށް ބާއްވާ ޙަފްލާއާއި، ރާވާ ކުޅިވަރަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ސްޓޭޖް ޝޯވފަދަ ކަންކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު މިއައިޓަމްގަިއ 

 . ހިމެނޭނެއެވެ

މެނޭނީ މުނާސަބަތެއް ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވަނީ ހަމައެކަނި ޖަލްސާއެއްނަމަ، އެޖަލްސާ އާއިބެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހި

 .  ގައެވ6.06ެކޯޑު ނަންބަރު 

 ދާރީ އަދާކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުމެހުމާންމާނުންނަށް  މެހ6.21ު

ދާރީ މެހުމާންމާނުންނަށް އި، އޮފީހަށް ވަޑައިގަންނަވާ މެހުރާއްޖެއިން ބޭރުން ވަޑައިގަންނަވާ ޢިއްޒަތްތެރިންނާ

 .ވެއަދާކުރުމަށް ހިނގާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެ
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މާނަކަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވުމަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި، ހުންނެވުމާއި، ފަރިއްކޮޅު، ސައިފޮދު ފަދަ ކަންކަމަށް މެހު

ތަންތަން ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ކުރެވޭ ދަތުރުތަކުގެ ޚަރަދާއި، މުނިފޫހިފިލުވުުމގެ އައިޓަމެއް ބާއްވާނަމަ އެކަމުގެ ހިނގާ ޚަރަދާއި، 

ޔާއެއް އަރުވާނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، އަލްވަދާޢު ދެންނެވުމަށްޓަކައި ކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއްވްެސ ޚަރަދާއި، ހަދި

 .ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 އާއި ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިވުމުގެ ޚަރަދުގަ ރާއްޖ6.22ެ

 ޚަރަދަކާއި، ހުރިހާބައިވެރިވުމަށް ކުރެވޭ މުގައި ރގައި ރާއްޖޭގެ ނަ އެކިއެކި ފެއަރާއްޖޭން ބޭރުގައި ބާއްވާ

 ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ ހުރިހާރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެފަދަ ފެއަރ ތަކުގައި ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ބައިވެރިވާނަމަ އެކަމަށް ކުރާ

 .މިއައިޓަމްގައެވެ

  ކުރެވޭ ޚަރަދު ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުނ6.23ް

.  ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެހުރިހާގާ ހިނސަރުކާރުން ބާއްވާ ބޭރުގެ އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން 

 ބަލަހައްޓާމީހުންގެ އްޙާން ބާއްވާ ހޯލުގެ ކުލި، އިމްތިޙާންގެ ކަންތައްތަތިއޭގެތެރޭގައި ޓެސްޓްޕޭޕަރ ގެނައުމާއި، ފޮނުވުމާއި އިމް

 . ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެހުރިހާގޮތުން އިމްތިޙާނަށް ހިނގާ  ސީދާ، ފަދަޚަރަދު

ތިޙާންތަކުގެ ޓެސްޓް ޕޭޕަރ މްހަމައެފަދައިން ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތަކުގައި ނުވަތަ ފެކަލްޓީތަކުގައި ބާއްވާ އެފަދަ އި

 ހިމަނަންޖެހޭނީ ޚަރަދެއް ހުރިހާ ކުރެވޭ ޗާޕްކުރުމާއި، ހޯލް ކުލި އަދި އިންސްޓްރަކްޓަރުންގެ ފީ ފަދަ ސީދާ އެކަމާބެހޭ ގޮތުން

 .މިއައިޓަމްގައެވެ

  ބޭންކްޗާޖާއި، އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސ6.24ާ

ރާންސްފަރއެއް  ފޮނުވުމަށް ނުވަތަ އެނޫންވެސް ޓްއަނެއްތަނަށްއެއްތަނުން ފައިސާ ގައި ހިމެނޭ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓު

 .ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓްގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެޖެހޭ ޗާޖް ންދައްކަ ހެދުމަށް ބޭންކަށް

  އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ6.25ު

 ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ ހުރިހާގެ އެއްވެސް އައިޓަމަކަށް ނުފެތޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ކުރަންޖެހޭ  6މަތީގައިވާ ކޯޑް 

 . މިއައިޓަމްގައެވެ

ން، އައިޑީ ކާޑު ހެދުން، ޕާސްޕޯޓް ހެުދން، އޮފީސްތެރޭގައި ނަގަންޖެހޭ ފޮޓޯނެގު އޮފީސްބޭނުމަށް :މިސާލަކަށް

ގެ އެހެން ކޯޑެއްގައި ނުހިމެނޭ  6ހުންނަ ރުއްގަސް ސާފުކުރުން، އެކިއެކި ކުޅިވަރު ދަސްކޮށްދޭ ކޯޗުންނަށް ދޭ ފައިސާ ފަދަ 

  . ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދެވެ
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 )އްކަންޖެހޭސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދަ( ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 7.01

ވިސްޗާރޖްގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުގެ ސަރ

 . މިއައިޓަމްގައެވެ

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ސަރުކާރަށް ލޯނެއް ނަގައިފިނަމަ އެލޯނުގެ ސަރވިސްޗާޖްގެ ޚަރަދު :މިސާލަކަށް

 .ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 .)މިއައިޓަމަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބޭނުން ކުރާ އައިޓަމެކެވެ( 

 )ދޭރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް( ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  7.02

މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ލޯނެއް ނަގައިފިނަމަ އެލޯނުގެ 

 .ރވިސްޗާޖް ދެއްކުމުގެ ޚަރަދެވެސަ

 .)އަދި މިހާތަނަށް އެފަދަ ޚަރަދެއް ހިނގާފައެއް ނުވެއެވެ( 

  )ރާއްޖޭން ބޭރަށް ދައްކަންޖެހޭ(  ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 7.03

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

 . އައިޓަމެވެހިމެނޭ

 .)ކުރާ އައިޓަމެކެވެނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ބޭނުންމިއައިޓަމަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފި( 
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 )ހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ އަގުތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް( ސަބްސިޑީޒް 8.01

 ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ހެޔޮއަގުގައި ރައްޔިތުންނަށްމިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަސްލުއަގަށްވުރެ 

 . ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް ދޭފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުން ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދެވެސަބަބުން

 .)ކުރާ އައިޓަމެކެވެބޭނުންމިއައިޓަމަކީ ޢާންމުގޮތެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީން ( 

 ކަމެތިންގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ރަނގަޅު ކުރުމަށްދޭ ފައިސާނި 8.02

ފޯރުންތެރިކަން ނެތް ފަޤީރުންގެ ދިރިއުޅުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ނުވަތަ ޙާލުގައިޖެހޭ ނިކަމެތިންގެ ޙާލަތު ރަނގަޅު 

 .ކުރުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމްގައެވެ

  އެހީގެ ފައިސާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށްދ8.03ޭ

      ބޭސްފަރުވާއަށް އަމިއްލަ މީސްމީުހންނަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާއާއި ، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ    

 .ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމްގައެވެ

   ސަރުކާރުން ބޭރު ޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރު ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސ8.04ާ

ރު ޤައުމަކަށް ޤުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާއާއި ، ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ރާއްޖޭން ބޭ

 .ފަރާތަކަށް ދިމާވާ ނުރައްކާތެރި ކަމަކާއި ގުޅިގެން އެފަރާތަށް އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމްގައެވެ

 ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ 8.05

މެމްބަރޝިޕްފީ އާއި އަހަރީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ ތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް 

 . ރަދު ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމްގައެވެޚަޗަންދާއަށް ފައިސާ ދައްކަން ޖެހިއްޖެނަމަ ، އެކަމަށް ހިނގާ 

 އެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕްފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ ބޭރުގެ އެކ8.06ި

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ މެމްބަރޝިޕްފީ އާއި އެ 

  .ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީ ގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމްގައެވެ
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 ސަރުކާރުން އެކި ފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ  78.0

ސަރުކާރުން ދެއްވާ ޚިދުމަތުގެ އިނާމާއި އެކިއެކި މުބާރާތްތަކުން ވަނަވަނައަށް އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އިނާމާއި ، 

ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި ސްކޫލްތަކާއި އެކިއެކި ކޯސްތަކުން ވަނަވަނަ ޙާޞިލް ކުރާ ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ދިނުމަށް 

 .އައިޓަމްގައެވެ

   ސަރުކާރަށް ވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސ8.08ާ

 އެހެން ފަރާތަކަށް ދިނުމަށްޓަކައި ބަހައްޓާފައި ހުރި ފައިސާ ނުވަަތ މެނޭނީ އޮފީހުގައިމި އައިޓަމްގައި ހި

 ހުރި ފައިސާ ތިޖޫރީގައި ބަހައްޓާފައި ހުއްޓާ ވަގަށް ނެގުން ފަދަ ނުވަަތ  އޮފީހުގައިރެވިޖަމާ ނުކުއާމްދަނީއަށް ލިބިގެން 

އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއަކުން ފައިސާތައް އެނދުން ފަދަ ކަމަކުން ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ފައިސާ ޚަރަދު ކުރުމަށްޓަކައި ބަޖެޓުން 

ސަރުކާރުގެ ނުވަތަ ސަރުކާރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏެއް  ، ދޫކުރަން ޖެހިއްޖެނަމަ އެގޮތުން ދޫކުރެވޭ ފައިސާގެ ޚަރަދާއި

 .ހިންގައިގެން ލިބުނު ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ ފައިސާގެ ޚަރަދެވެ

އް އޭ އިން އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނެ.އެމް.އަދި ސަރުކާރުގެ ގެރެންޓީއަށް ބޭންކުން ނުވަތަ އެމް

މަރުވުން ފަދަ ކަމަކާއި ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އެ ލޯނު އަދާ   އިފްލާސް ކުރުން ނުވަތަ އެފަރާތެއްނުދައްކައިގެން ނުވަތަ

 . މި އައިޓަމްގައެވެވެސްކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ އެ ކަމަށްޓަކައި ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ހިމެނޭނީ

 ދިނުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި 8.09

އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢެއް ސަރުކާރުން ހުއްޓުވާލުމުގެ ސަބަބުން އެފަރާތަށް ލިބޭ ގެއްލުން 

އްވައިގެން އުޅޭ ފަޅުރަށެއް ސަރުކާރަށް ނަންގަވަން ޔުހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުންދޭ ފައިސާއާއި ، އަމިއްލަ މީހަކު ލި

 ފަދަ އެކަހަލަ ހުރިހާ ކަމަކަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ  ވުމުން އެފަރާތަށް ސަރުކާރުންދޭ ކޮމްޕެންސޭޝަންބޭނުންފުޅުވެގެން ނެންގެ

  .މި އައިޓަމްގައެވެ

ނޑާލަންޖެހުމުގެ ސަބަބުން އޭގެ  އަމިއްލަފަރާތެއްގެ ރުއްގަހުގެ ސަބަބުން އަނެކަކަށް އުނދަގޫވާތީ އެތަކެތި ކަ

ނުވަތަ މަގެއް ހެދުމަށް ނުވަތަ  ޚަރަދާއި، ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވައިގެން ގޯތިދިނުމަށް ވެރިފަރާތަށް ބަދަލު ދިނުމަށް ހިނގާ

ނޑައެޅޭ ސަރަޙައްދުގައި ހުންނަ ރުއްގަހަށް ނުވަތަ ގެދޮރަށް ބަދަލުދޭން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެކަމަށް ހިނގާ  އެނޫންވެސް ބޭނުމަކަށް ކަ

 އަމިއްލަ ފަރާތަކަށް އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުން ފިޔަވައި އަދި ޤުދުރަތީ. ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 . ލިބޭގެއްލުމަކަށް ސަރުކާރުން އެހީއެއް ދެއްވަން ޖެހިއްޖެނަމަ، އެ ޚަރަދުވެސް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ
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އުވި ދާ ތަކެތި ކަމުގައި  ގަހަކީ ބަދަލު ދިނުމަށްފަހު ނެތި ރުއްމި އައިޓަމްގައި ހިމެނިގެން އަގުދެވޭ ޢިމާރާތާއި

   .ވާނޖެހޭނެއެވެ

 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތް ތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ  10.8

މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ބައެއް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް  

 . ތުން އެފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާއެވެއެގޮއިފިނަމަ، ވަޖައްސަސަރުކާރުން އެހީދެއްވަން ހަމަ

 އަމިއްލަ ފަރާތަކުން އާއިތިމާޢީ ސަރަޙައްދު ނުވަތަ މަގު ކުނިކެހުމަށް ދޭ ފައިސާޖްރަށްރަށުގެ އި : މިސާލަކަށް

ލަ ފަރާތަކުން ރަށެއްގައި ހިންގާ  އަމިއްއާޢިހިންގާ ސްކޫލްތަކަށް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާ އުޞޫލަކުން ދެއްވާ އެހީގެ ފައިސާ

ކަރަންޓް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢަކަށް ފައިސާގެ އެީހ ނުވަތަ ތަކެތީގެ އެހީ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފިނަމަ އެކަމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ފަަދ 

 .ޚަރަދު ތަކެވެ

  ށް އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ ޤުދުރަތީ ގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމ8.11ަ

ނޑުމަތީގެ ޙާދިސާއަކުން ނުވަތަ ވިއްސާރައިގެ ޙާދިސާއަކުން ނަމަވެސް އަލިފާނުގެ ޙާދިސާއަކުން  ނުވަތަ ކަ

އިންސާނުންގެ ބާރު ނުފޯރާ ފަދަ ޤުދުރަތީ ޙާދިސާއަކުން މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމަކަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެހީގެ 

 .ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމްގައެވެ

   ގައިދާ މީހުންގެ ފައިސާ ސްކޮލަރޝިޕް ، ފެލޯޝިޕ8.12ް

އި ، އެފަދަ ކޯސްތަކުގައި އެކިއެކި ކޯސްތަކުގައި ގޮސްތިބޭ މީހުންނަށް މުސާރައިގެ ގޮތުގައިދޭ އެހީގެ ފައިސާއާ

މީހުންނަށް ދޭންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދަކާއި ، އެފަދަ ކޯސްތަކަށް މީހުން ފޮނުވުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމަނަން ގޮސްތިބޭ 

 . މި އައިޓަމްގައެވެޖެހޭނީ

   ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިކުރާ މީހުންނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދ8.14ު

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ބައިވެރިކުރުވާ މުވައްޒަފުންނާއި އަދި އެނޫން 

 އެފަދަ މީހުން ކޯހުގައި އުޅޭ .ން ކުރާ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މި އައިޓަމްގައެވެމީހުން ކޯހުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތު

ދުވަސްތަކުގައި ހުރުމާއި ، ކެއުމާއި ، ކޯސްފީއާއި އަދި އެހެންވެސް ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހޭނަމަ އެ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މި 

 .އައިޓަމްގައެވެ

 23

355

373

vishal
Text Box



  ޚަރަދުރާ ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކ158ު.

ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ރާއްޖޭގައި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގާނަމަ، އެކޯހެއް ހިންގުމަށްކުރެވޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް 

ޖެހި ަފއިވާނަމަ، އެކަމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާއާއި، ދަތުރު  ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ޕޮކެޓްމަނީ ދޭންހަމަ. މިއައިޓަމްގައެވެހިމަނަންޖެހޭނީ

ޓީޗަރުން ވައިދޭ ނަމަ އެޚަރަދަކާއި، ކޯހުގައި ކިޔަފައިވާ ދޭން ހަމަޖައްސާ ޚަރަދެއްވެސްމާއި ކެއުމާއި އަދި އެނޫންޚަރަދާއި، ހުރު

ނުވަތަ ރިސޯސްމީހުންނަށް ދޭ ފައިސާއާއި ކޯސްހިންގުމަށް ހޯދަންޖެހޭ ތަކެއްޗާއި ކޯސްހިންގުމަށް ތަނެއްކުއްޔަށް ހިފާނަމަ އެތަނުގެ 

 .ނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެސް ހިމެފަދަ ހުރިހާ ޚަރަދެއްވެކުލި

   ތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާކޮމިޓީ އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަން ތަކާއި، އިޖްތިމާޢީ 8.16

ތަކާއި ޖަމާޢަތްތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެހީގެ ފައިސާ ކޮމިޓީސަރުކާރުން އުފައްދަވާފައިވާ އެކިއެކި 

 . ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 އެސޯސިއޭޝަން ޑް ގާލްގައި،ހިންގުމުގެ ޚަރަދުކޮމިޓީ އެމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު، އަވަށު.އޭ.ފް އެ:ލަކަށްމިސާ

 .ޖަމާޢަތްތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާއެވެހިންގުމުގެ ޚަރަދު ފަދަ 

  އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުންދޭ އެހީގެ ފައިސ8.17ާ

ތަކަށް ސަރުކާރުން އެހީގެ ގޮތުގައިދޭ ފައިސާ ހިމަނަންޖެހޭނީ ށް ނުފެތޭގޮތަށް އެކި ފަރާތްކަކޯޑަގެ  8މަތީގައިވާ 

 .މިއައިޓަމްގައެވެ
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  ފަރުނީޗަރ9.01

ނޑު، ފަންކާ، ފާރުގަ ބަހައްޓާ ގަޑި، ފައިލިންގ  ނޑި، މޭޒު، އަލަމާރި، ކަބަޑު، ހަރުގަ މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ގޮ

 . ކެތި ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ ތަތަން ފަރނިޝް ކުރުމަށްޓަކައި ހޯދާކެބިނެޓް، ތިޖޫރީ ފަދަ، 

  މެޝިނަރީ އާއި ބޮޑެތި އިކުއިޕްމަންޓްސ9.03ް

ވީ، ކޮމްޕިޔުޓަރ، ކެމެރާ، .ފޮޓޯކޮޕީ މެޝިން، އެކްސްރޭ މެޝިން، އައިސް އަލަމާރި، ޓައިޕް ރައިޓަރ، ޓީ

 .އެއަރކޮންޑިޝަނަރ، ހޫވަރ ފަދަ ތަކެތި ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 ފަރެންސް ފޮތްރެ 9.04

ކިއެކި ދިރާސާތަކަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ޯހދުމަށް ބޭނުންވާ ރިފަރެންސް ފޮތާއި، ތަފާސް ހިސާބާއި ެބހޭ އެ

ފޮތްތަކާއި، ލައިބްރަރީ އާއި ޒަމާނަށް ދެމިހުންނަގޮތަށް ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި ހޯދާ ފޮތް ހޯުދމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ 

 . މިއައިޓަމްގައެވެ

  ތަކެތި އެއްގަމުގައި ދުއްވ9.05ާ

މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ލޮރީ، ޕިކަޕް، ކާރު، ފޯކްލިފްޓް، މޮޓޯ ސައިކަލް، ބައިސްކަލް، ވޭން، ޖީޕް، އަތްގާޑިޔާ، 

 . ވީލް ބަރޯ ފަދަ އެއްގަމުގައި ދުއްވާ ހުރިހާ ވައްތަރެއްގެ އުޅަނދު ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ

ނޑުގައި ދުއްވާ ތަކެތ9.06ި   ކަ

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަުރ މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ނޑު، ބޮއްކުރާ،  ފަދަ ކަ  ބޯޓު ފަހަރާއި، ލޯންޗް، ދޯނި، ބަ

 . ހޯދުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

 )ޓޫލްސް( އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު 9.08

ނޑު، އަތު ރޮންދާ،  އަތު މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ކީސް، މަރުތެޔޮ، ވަޑާން ކަށި، އިސްކުރު އަނބުރާ ކަށިގަ

 . ބުރުމާ، އުދަލި، ހަނދި ފަދަ އެކިއެކި މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ ސާމާނު ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ

މަސައްކަތުގައި ބޭނުންކުރާ އިލެކްޓްރިކް ކީސް، ރޮންދާ، ބުރުމާ، ސޭންޑަރު ފަދަ ބޮޑެތި ތަކެތި ހިމެނޭނީ ކޯޑު 

 .  ގައެވ9.03ެނަންބަރު 

 25

357

375

vishal
Text Box



  ބިމާއި ހަރުމުދ9.10ާ

 ސަރުކާރަށް ބައްލަވާއިގަންނަ  ބިންބިމަށް އަގު ދިނުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެގެ ބޭނުމަށް ނަންގަވާސަރުކާރު

ސަރުކާރާއި ރުއްގަހަށް ބަދަލުދިނުމާއި އަދި ޢިމާރާތްތަކާއި  އެފަދަ ބިންބިމުގައި ހުންނަ އަމިއްލަ މީސްމީހުްނގެ ބިންބިމާއި،

 .ނގާ ޚަރަދު ހިމެނެނީ މިއައިޓަމްގައެވެރައްޔިތުންގެ ބޭނުމަށް ހިއްކާ ބިންބިމަށް ހި

ގެ ގޮތުގައި ފެންނަންހުންނަ ރުއްގަހަކީ ސަރުކާރުގެ ހަރުމުދަލުމިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭ ބިންބިމާއި، ޢިމާރާތްތަކާއި، 

 . އެއްޗިއްސަށް ވާންވާނެއެވެ

  ޢިމާރާތ9.11ް

ރާތަކަށް ބައެއް އިތުރުކުރުން، ޢިމާރާތެއްގެ މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ އަލަށް ޢިމާރާތެއް ހެދުމާއި، ހަދާފައިވާ ޢިމާ

މުޅި ފުރާޅު ބަަދލުކުރުން، ޢިމާރާތުގެ މުޅި ކަރަންޓު ވައިރު ބަދަލުކުރުން، ފާޚަނާއެއް ނެތް ޢިމާރާތަކަށް ފާޚަނާއެއް އިތުރުކުރުން 

 .ފަދަ ޢިމާރާތް ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެ

  މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތ9.12ި

 ވޯކީ ޓޯކީ، ރޭޑިޔޯ ޓެލެފޯން، ޓެލެކްސް މެޝިން، ފެކްސް މެޝިން، ޓެލެފޯން، މޮބައްިލ މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ

 .ފޯން ފަދަ ތަކެތި ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ

 އަލަށް ތަކެތިސިސްޓަމް ފަދަ . އެކްސް.ބީ.އޭ.ރޭޑިޔޯ ޓެލެފޯން، ޓެލެކްސް މެޝިން، ފެކްސް މެޝިން، ޕީ

 . މެނެންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެބަހައްޓާއިރު ބެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދުވެސް ހި

  މަގާއި ބަނދަރު، ފާޚާނާއާއި ފެނާއިބެހޭ ސިސްޓަމް އަދި އިލެކްޓްރިސިޓ9.13ީ

މަގު ހެދުމާއި، ބަނދަރު ހެދުމާއި، ތޮށިލުމާއި، ފާލަން އެޅުމާއި، ފާޚާނާ ހޮޅި ވަޅުލުމާއި، ފެން ހޮޅި ވަޅުލުާމއި، 

 .ފަދަ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއިބެހޭ ހުރިހާ ޚަރަދެއް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެއިލެކްޓްރިކްލުމާއި ބެހޭގޮތުން ކުރެވޭ ޚަރަދު 
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  ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއް ތަނަށް ނަގާފައިވާ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުނ10.01ް

މުގެ ސަރުކާރުގެ ތަނަކުން ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކަށް ނަގާފައިވާ ލޯނެއް އަދާކުރުމަށް ބަޖެޓުން ފައިސާ ދައްކާނަމަ އެކަ

މިއައިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  (.ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 .)އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

  ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުނ10.02ް

 އެނޫންވެސް އަމިއްލަ ފަރާތަކުން ސަރުކާރުގެ ފަރާތަކަށް ލޯނެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ވިޔަފާރި ބޭންކަކުން ނުވަތަ

އަދި މިހާތަނަށް މިގޮތަށް ލޯން . (ނަގައިފިނަމަ އެލޯން އަދާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ ހިމެނެންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 .)ނަގައިގެން އަދާކުރަން ޖެހިފައެއް ނުވެއެވެ

 ތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރ10.03ާ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ބޭންކަކުން ނުވަތަ މާލީ އިދާރާއަކުން ސަރުކާރަށް ނަގާފައިވާ ލޯންތައް އަދާކުރުމަށް ދައްކާ 

ނި މިނިސްޓްރީ މިއައިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެކަ. (ހިމެނެންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ) އެމޮޓައިޒޭޝަން(ފައިސާ 

 .)އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ
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  ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން އަނެއް އޮފީހުގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދ11.01ު

ސަރުކާރުގެ އޮފީހަކުން ސަރުކާރުގެ އަނެއް އޮފީހަކަށް އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ޚަރަދެއް ކުރަންޖެހިއްޖެނަމަ 

 . ޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެއެޚަރަދެއް ހިމަނަން

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްއިން ހިންގަވާ މެންދޫ :މިސާލަކަށް

ގޮތަށް ފަޅު ފުންކޮށްދީ ނެރު ބައްތި ވަދެ ނުކުމެވޭ  ދިއުމަށް ފަސޭހަކުރުމުގެ ގޮތުން މެންދޫ ފަޅަށްއެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރަށް

ސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއިން ކޮށްދީފިނަމަ އެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ޖަހައިދިނުމުގެ މަ

 .ބަޖެޓުން ކުރާ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިކޯޑުގައެވެ

  ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާ ގަތުމަށްދޭ ފައިސ11.02ާ

ރު ބައިވެރިވާ ކުންފުންޏަކުން ސަރުކާރުން ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަުދ ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ނުވަތަ ސަރުކާ

ސީގެ .ސީ.ޓީ.އޯގެ ޙިއްޞާ، ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ޙިއްޞާ، އެމް.ޓީ.މިސާލަކަށް އެސް. ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 . ޙިއްޞާ ގަތުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

  އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި، އެތަނަކަށް ފައިދާ ނުލިބޭގޮތަށް ހިންގާ ތަންތަނަށްދޭ ފައިސާ ރާއްޖޭގ11.03ެ

ފައިދާ ނުލިބޭގޮތަށް ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ސަރުކާރުގެ ތަނެއް ނުވަތަ އަމިއްލަ 

 .  ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެތަނަކަށް ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ފައިސާއެއް ދޭނަމަ އެކަމަށް ކުރެވޭ

ރިޒަްމ ހީ އެއްގެގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައިދޭ އެ ރާއްޖޭގެ ޓޫ:މިސާލަކަށް

 . އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއެއްދޭނަމަ  އެޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުންޕްރޮމޯޝަން ބޯޑަށް، 

  ސަރުކާރުން ހިންގާ، ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށްދޭ ފައިސ11.04ާ

ހިންގަވާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތެއް ހިންގެވުމަށް ސަރުކާރުން ކެޕިޓަލް ސަރުކާރަށް ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް 

 .ޓަމްގައެވެދޫކުރައްވާނަމަ އެކަމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމަނަންޖެހޭނީ މިއައި

އެލް ފަދަ ތަންތަން ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން .އެސް.އެން. މިފްކޯ، އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން، އެމް:މިސާލަކަށް

މިއައިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އްޮފ (. ދޫކުރައްވާ ކެޕިޓަލް ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 .)ވެފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެ
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  ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަ ތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސުލްމާލ11.05ު

އްޖެއިން ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުގައި ރާއްޖެ ބައިވެރިވުމަށް ދައްކަންޖެހޭ ރައުސުލްމާލު ހިމެނެންޖެހޭނީ ރާ

 .މިއައިޓަމްގައެވެ

ބީ ފަދަ ތަންތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ .ޑީ.ބީ، އޭ.ޑީ.ޓާ، ވާލްޑް ބޭންކް، އައިގެ ކޯ.އެފް.އެމް. އައި:މިސާލަކަށް

މިއައިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެކަނި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް . (ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ

 .)ޓްރެޜަރީގައެވެ

 )ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް(ރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުންކުރާ ޚަރަދު  ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝ11.07ް

ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ލޯން އެހީ ނުވަތަ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ހިންގަވާ ތަރައްޤީގެ 

ނޑައެޅޭ ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓްގެ ޚަރަދު ހިމެނޭނީ މިއަ  . އިޓަމްގައެވެމަޝްރޫޢުތަކަށް ރާއްޖެއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަ

  ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދ11.08ު

މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ ނުވަތަ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން ބަޖެޓުެގ 

މިއައިޓަމް ޢާންމު ގޮތެއްގައި ބޭނުން ކުރަނީ ހަމައެކަިނ . ( ޑިސްބަރސް ކުރެވޭ ޚަރަދެވެއެހެން ކޯޑަކަށް ނުފެތޭ މަޝްރޫޢުތަކުން

 .)މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީގައެވެ

 އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ 11.09

ކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުެގ މިއައިޓަމްގައި ހިމެނޭނީ ސަރު

އޭގެ ތެރޭގައި އިތާމުތް އާލާ . ތެރެއިން ބަޖެޓުގެ އެހެން ކޯޑެއްގައި ނުހިމެނޭ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޚަރަދެވެ

ންވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު، އައިލެންޑް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު، ރުކު މަޑި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު، އެ

 ދިރާސާ  ކުރާއިލެކްޓްރިފިކޭޝަން ދިރާސާ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު، ތަފާސް ހިސާބުގެ އަހަރީ ފޮތަށް ބޭނުންވާ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް

 .މަޝްރޫޢު ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނެއެވެ
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  އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯން 12.01

ރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލޯން ދޫކުރާނަމަ އެކަމަށް ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ހިމެޭނނީ ސަރުކާ

 . މިއައިޓަމްގައެވެ

  ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯނ12.02ް

ކުރާ ފައިސާ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް ލޯން ދޫކުރާނަމަ، އެކަމަށް ޚަރަދު

 . ހިމެނޭނީ މިއައިޓަމްގައެވެ
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  އަންދާޒާ  ބަޖެޓް ގެ 2008 

 
 

  Ihew Elih egurEb Ebil qniw Asiwaf 

މިއީ ބޭރުެގ އެކިއެކި ފަާރތްތަކުން ަސރުކާރުގެ އޮފީސް ތަކުަގއި ހިްނަގވާ އެިކއެިކ 
ލިޭބ ފައިސާ ފުރަތަމަ  ށްިމގޮތަ .މަޝްރޫޢުތަްއ ހިްނެގވުަމށް އެފަރާތްަތކުން ދޭ ަފއިސާެއވެ

ފައިސާިއން ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ ޖަމާކުރުަމްށ ޖަމާކުރެވެީނ ކުރިއްސުެރވެސް ސަުރކާރަށް 
އެއީ ަސރުކާރަށް ފައިސާިއން ިލޭބ . އަށެވެ 601ގައި ހުުޅވާަފއިވާ އެކައުްނޓް ނަންބަރ  .އޭ.އެމް.އެމް

  .ބޭރުގެ ހިލޭ ެއހީގެ ޖުމްލަ ަވކިން ެއނގޭ ގޮތަށް ބެލެެހްއޓުމަށް ފަސޭހަ ކުރުމަށްޓަކައެވެ
  

ެއފައިސާެއއް ލިބުުނ  ،ަނގައި ެއ ފައިސާ ޖަމާކުރެވެނީ އެއަށް ފަހު އެ އެކައުންުޓން 
   .ގައި ުހޅުވާފަިއވާ ވަިކ އެކައުންޓް ތަކަކަށެވެ .އޭ.ެއމް.އޮފީހެްއގެ ަނމުގައި އެމް 

  

ބަޖެޓްގަިއ ހިމެނިފަިއަވީނ ަރދު ޚަކުރާ ިއން  ުހްނަނ ފައިސާ އިއެކައުންޓްަތކުގަމި
ބޭރުގެ ހިލޭެއހީގެ ގޮތުަގިއލިޭބ " ދައުލަުތގެ ބަޖެޓްގައި  ވާލީހުން ާފސްކުރައް ރައްޔިުތްނގެ މަޖި

ނަޑއެިޅފައިވާ ބަިއގެ ތެރޭގަެއވެޚަރަދުކުރުމަށް " ފައިސާިއން    .ކަ
  

މިއެކައުންޓްަތކަށް އަހަރުެގ ތެރޭގައި ިލބޭ ފައިސާ އިން ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު ބާކީ 
ކުރީ އަހަުރގެ ބާކީެގ  ،އެކައުްނޓް ތަކަކީ މި. ީނ މި އެކައުްނޓް ތަކުގައެވެހުްނނަ ފަިއސާ ހުްނނަ 

ނޑަމުން ބާކީ ކުރިައްށ  ތެރެއަށް އަަހރުގެ ތެޭރގަިއ ލިބޭ ފައިސާ އެއްކޮށް، ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ކަ
އެެހންކަމުން ބަެއއްފަހަރު އެައހަރު ތެރޭަގިއ ލިޭބ . ގެްނދާ ގޮތަްށ އޮޕަރޭޓްކުރާ އެކައުންޓް ތަކެކެވެ

  .ރަދުާވގޮތްެވސް ދިމާެވއެވެ ފައިސާ އަްށުވރެ އިތުރަށް ޚަ

381



382



2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރަޙުމަތްތެރި ޤައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުން        14,934,550        47,976,083          8,000,000

ޖަޕާން        14,010,126          8,844,287          8,000,000 1

ގަތުަރ                     -                46,352                     - 2

ޖަރުމަން                37,358                     -                     - 3

އެމެރިކާ              308,090                     -                     - 4

އިންޑިޔާ              235,983        31,163,806                     - 5

- - 15 870 ސންގަޕޯރ 6

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ އެހީ

(19) utAmUluWam qTejab(19) utAmUluWam qTejab

ސިނގޕރ                15,870                     -                     - 6

ޗައިނާ                96,428              254,732                     - 7

ސްރީލަންކާ                36,870                  3,404                     - 8

ކުވެއިތް              142,825                     -                     - 9

ކޮމަންވެލްތް                51,000                     -                     - 10

ބަންގްލާދޭޝް                     -          6,375,000                     - 11

ކޮރެޔާ                     -              652,596                     - 12

ބޫޓާން                     -              635,906                     - 13

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެކިއެކި ޖަމާޢަތް ތަކުން        59,285,807        48,571,546        47,000,000

ޔުނިސެފް        17,402,635        16,429,300        15,500,000 1

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ.        16,353,458        15,391,074        15,000,000 2

ޑަބްލިޔު.އެޗް.އޯ.          8,132,498          6,401,341          7,000,000 3

ޔުނެސްކޯ              632,393              757,973          2,000,000 4

އެފް.އޭ.އޯ.          1,189,127          1,816,576          2,000,000 5

ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭ.          1,087,331          1,706,804          1,500,000 6

ބްރިޓިޝް ކައުންސިލް ސްމޯލް ގްރާންޓް ސްކީމް              743,198                     -                     - 7

ސާކް ސެކްރެޓެރިއޭޓް                27,604                     -                     - 8

ވޯލްޑް ބޭންކް                21,944                     -                     - 9

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަން އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޓްރަސްޓް ފަންޑް              286,875                     -                     - 10

ޔޫ.އެން. އެންވަޔަރަމަންޓް ޕްރޮގްރާމް              636,247                     -                     - 11

ވޯލްޑް އިސްލާމިކް ލީގް                89,250                     -                     - 12

ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓެރިއޭޓް                20,680                     -                     - 13

ކޮމަންވެލްތް ގޭމްސް ފެޑަރޭޝަން              310,947                     -                     - 14

ރޮޓަރީ އިންޓަރނޭޝަނަލް                30,447                     -                     - 15

ކޮމަންވެލްތް ޕާލމަންޓްރީ އެސޯސއޭޝަން              187,844                     -                     - ނ              187,844                                          16 ިއ މނވލތ ޕލިމނޓރީ އ 16

ސާރކް ޓިއުބަރކިއުލޮސިސް ސެންޓަރ                21,356                     -                     - 17

އޯ.އައި.ޕީ.ސީ. އިންޓަރޕޯލް                10,424                     -                     - 18

ވޯލްޑް ބޭންކްގެ އިންސްޓިޓުޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް              118,065                     -                     - 19
383



އިންޓަރނޭޝަނަލް އޮލިމްޕިކް ކޮމިޓީ          1,274,008              149,757                     - 20

ސެކްރެޓެރިއޭޓް އޮފް ދަ ސައުތު އޭޝިޔަން އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ ރީޖަނަލް ކޯޕަރޭޝަން                33,321                     -                     - 21

އިސްލާމިކް ސައިންޓިފިކް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ކަލްޗަރރަލް އޮގަނައިޒޭޝަން                17,850                     -                     - 22

ސިގްނަލް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ކޯޕަރޭޝަން          1,275,000                     -                     - 23

އެޑިޔުކޭޝަން ފޮރ އޯލް                19,506                     -                     - 24

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެއިޑްސް                66,410                     -                     - 25

އޭޝިޔާ ޕެސިފިކް އިންސްޓްޓިއުޓް ފޮރ ބްރޯޑް ކާސްޓިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް                  5,355                     -                     - 26

ނޯތް ކޮރެލީނާ ސެންޓަރަލް ޔުނިވާސިޓީ ފައުންޑޭޝަން                  4,839                     -                     - 27

ވީ.އެސް.އޯ.                96,308                  8,804                     - 28

ޔޫ.އެން.އެފް.ސީ.ސީ.                94,682                     -                     - 29

ކޭނޭޑިޔަން ރެޑް ކްރޮސް                14,893                63,750                     - 30

ކެނޭޑިޔަން އިންޓަރނޭޝަނަލް އެޖެންސީ                     -              178,143                     - 31

އައި.ސީ.އާރ.ސީ                  9,181                     -                     - 32

ސައުތް އޭޝިޔަން ފުޓްބޯލް ފެޑަރޭޝަން              189,277                     -                     - 33

އައި.ސީ.އެސް.އެފް.                  4,813                     -                     - 34

ވިއޯލިޔާ އީ.އޭ.ޔޫ.              429,199                     -                     - 35

ސަކެޕް                44,268                     -                     - 36

ފެޑަރޭޝަން އިންޓަރނޭޝަނަލް ދި ނެޓޭޝަން                 47,812              155,168                     - 37

ހޭންޑީކެޕް އިންޓަރނޭޝަނަލް                55,462                70,000                     - 38

އުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް                  1,352                     -                     - 39

ކޮމަން ވެލްތް ބްރޯޑްކާސްޓިން އެސޯސިއޭޝަން                     -                25,081                     - 40

ފްރާންސްގެ ވިއޯލިޔާ ވޯޓަރ ސްޕޯޓްސް                     -              240,197                     - 41

ސާރކް މީޓިއޮރޮލިޖިކަލް ސެންޓަރ                     -                53,470                     - 42

- 1,275,000 - އންޑޔާގެ ކޮމަންވްެލ އެސޯސއޭޝަން އިނޑިޔގ ކމނވލ އސސިއޝނ                     -          1,275,000                     -43 43

ޔޫރަޕިޔަން ކޮމިޝަން                     -              619,952                     - 44

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެނިމަލް ވެލްފެއަރ                  9,805                     -                     - 45

އޮލިމްޕިކް ސޮލިޑަރިޓީ                     -                61,950                     - 46

ބްރިޓިޝް ކައުންސިލް          2,455,667                     -                     - 47

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް              823,296                     -                     - 48

ސީ.އެފް.ޓީ.ސީ.              133,620                     -                     - 49

އޮލިމްޕިކް ކައުންސިލް އޮފް އޭޝިޔާ                19,125          1,147,181          1,000,000 50

އޭޝިޔަން ކުރިކެޓް ކައުންސިލް              282,427              331,755              500,000 51

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ފެޑަރޭޝަން                74,753                     -                     - 52

ވޯލްޑް ޓޫރިޒަމް އޮގައިޒޭޝަން                29,325                     -                     - 53

ފީފާ              258,098                     -              200,000 54

އޭޝިޔަން ފުޓްބޯލް ކޮންފެޑެރޭޝަން          2,919,804              881,726          1,500,000 55

އިންޓަރނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އެތްލެޓިކްސް ފެޑަރޭޝަން              258,137              190,995              200,000 56

އިސްލާމިކް ކޯލް ސޮސައިޓީ              128,800              107,900              100,000 57

އިސެސްކޯ              106,013                31,176                     - 58

ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ކެލިފޯނިޔާ ސެންޑިއޭ ގޯ              790,419              231,516              500,000 59

އައި.ޑީ.ބީ.                     -                25,704                     - 60

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް އެންވަޔަރަމަންޓް                     -                28,003                     - 61

އެސޯސައި                10,659                     -                     - 62

އޭޝިޔަން އިންސްޓިޓިއުޓް ޓެކްނޮލޮޖީ                     -              191,250                     - 63

ޖުމްލަ        74,220,357        96,547,629        55,000,000
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     46,202,258     51,824,920     52,205,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      14,464,813       8,120,297       7,795,000

ޖުމްލަ      60,667,071    59,945,217    60,000,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު       2,615,946       2,380,186       2,620,000 އެއްގަމާއި، ކަ 3

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު          187,658          233,453          420,000 5

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު

(20) utAmUluWam qTejab(19) utAmUluWam qTejab(20) utAmUluWam qTejab

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު     42,450,033     48,161,268     48,300,000 6

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް          948,621       1,050,013          865,000 8

ޖުމްލަ      46,202,258    51,824,920    52,205,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް       6,923,025          390,355          225,000 9

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު       7,541,788       7,729,942       7,570,000 11

ޖުމްލަ      14,464,813       8,120,297       7,795,000

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު އެއްގަމާއި، ކަ 3

ނޑުމަގުން ކުރާ ދަތުރުޙަރަދު          237,213          234,391          225,000 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 3.01

ރާޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރުޚަރަދު       2,378,733       2,145,795       2,395,000 3.02

ޖުމްލަ         2,615,946       2,380,186       2,620,000

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 5

ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން          187,658          233,453          420,000 5.01

ޖުމްލަ            187,658          233,453          420,000

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 6

10 000 22 318 22 586 ު ަ ަ  ެ ު ު ު ު 6 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު            22,586            22,318            0110,000 6.01

ޖަލްސާ، ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު       5,895,779       5,825,627       5,855,000 6.06
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ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު          246,000          243,073          240,000 6.09

އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު            34,358            33,949            30,000 6.13

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު     25,948,842     33,889,997     34,710,000 6.17

ބޭންކްޗާޖާއި އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ              2,260              2,233                  - 6.24

އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު     10,300,208       8,144,071       7,455,000 6.25

ޖުމްލަ      42,450,033    48,161,268    48,300,000

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 8

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ          470,919          659,347          465,000 8.12

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރި ކުރާ މީހުންނަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު            18,934                  -                  - 8.14

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު          116,108          114,727          110,000 8.15

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ          342,660          275,939          290,000 8.17

ޖުމްލަ            948,621       1,050,013          865,000

ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް 9

މެޝިނަރީއާއި ބޮޑެތި އިކްވިޕްމަންޓްސް          124,139          222,662          225,000 9.03

ޢިމާރާތް       6,798,886          167,693                  - 9.11

ޖުމްލަ         6,923,025          390,355          225,000

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 11

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު       7,541,788       7,729,942       7,570,000 11.09

ޖުމްލަ         7,541,788       7,729,942       7,570,000

386



2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުނު އޮފީސް އ/ކ ނަންބަރ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް      3,245,891         633,577         550,000 402

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް      2,078,402      2,053,672      2,060,000 406

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު      4,703,423      4,647,458      4,650,000 408

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް      3,558,600         167,693         200,000 410

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަޢުލީމު ކުރިއަރުވާ މަރުކަޒު      6,227,280    11,062,775    10,160,000 417

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް         253,760         582,268         255,000 420

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން         347,144         343,013         330,000 422

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާ އޮފީސްތަކުން ޚަރަދު ކުރާ ގޮތް

(21) utAmUluWam qTejab(20) utAmUluWam qTejab(19) utAmUluWam qTejab(21) utAmUluWam qTejab

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް      3,098,494      5,760,888      5,065,000 426

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް މީޓިއޯރޮލޮޖީ         449,140         443,796         445,000 427

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ           67,295             3,850           10,000 430

ކުއްލިޔަތުއްދިރާސާތިލް އިސްލާމިއްޔާ         707,035           65,095                 - 433

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް ހެލްތް         989,679         977,904         980,000 435

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ                -             1,000                 - 437

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ      1,699,696         577,603         650,000 441

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން         988,921         977,155         975,000 447

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް      1,014,756      1,002,682      1,000,000 449

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑު           22,471           22,204           20,000 607

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް         466,061         460,516         480,000 609

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް      5,205,365      1,620,268      5,130,000 613

މޯލްޑިވްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސެނިޓޭޝަން އޮތޯރިޓީ         162,604         160,669         165,000 615

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް         121,887         398,328         140,000 618

ސެންޓަރ ފޮރ ކޮންޓިނިއުއިންގ އެޑިޔުކޭޝަން         154,493         152,655         170,000 620

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ         275,365         272,089         280,000 622

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ      1,260,407      1,245,410      1,240,000 623

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން         239,872         480,562         235,000 624

ރޒް           35,845                 -           30,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ 627

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ         289,676             2,000         285,000 628

ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު           99,432           98,249           90,000 629

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން      1,632,853      1,613,424      1,630,000 636

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް           56,228           55,559           50,000 637

387



މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް      1,129,288      1,115,850      1,130,000 638

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ      1,048,573      1,036,096      1,030,000 640

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ      1,133,888      6,054,957      5,155,000 1807

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން      2,533,251           48,028           50,000 1828

ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް      3,083,264      3,046,577      3,040,000 1829

ކުޑަކުދިންނާއިބެހޭ ކޯޓު         156,675         154,811         150,000 1830

އެންވަޔަރަންމަންޓް ރިސާރޗް ސެންޓަރ         343,162         339,079         330,000 1831

ކްރިކެޓް ކޮންޓްރޯލް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް         513,933         507,818         500,000 1833

އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް         138,078         136,435         160,000 1834

އޮޑިޓް އޮފީސް           21,425           21,170           25,000 1835

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ           11,434           11,298           15,000 1836

އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން         250,682         247,699         260,000 1837

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ އެންޑް ނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް         188,138         345,287         180,000 1840

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިންފޮރމޭޝަން އެންޑް އާޓްސް         222,832         449,630         210,000 1841

މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރ         514,632         508,509         500,000 1845

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް      5,775,981      5,707,255      5,800,000 1846

އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް         409,700         404,825         400,000 1847

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ           96,539         189,375           85,000 1848

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް           87,673           86,630           80,000 1849

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ         765,438         756,332         745,000 1850

އެޓާރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           62,856           62,108           60,000 1851

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ      1,503,163      1,485,277      1,485,000 1853

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝިއަލް ސެކިޔުރިޓީ           42,822           42,312           40,000 1855

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ         356,227         351,988         355,000 1856

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ         669,775         661,806         660,000 1857

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނާރޖީ އެންޑް  ވޯޓަރ           40,137           39,659           30,000 1886

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް                -           31,868           30,000 1889

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ                -         100,000         100,000 1890

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް                -         120,176         120,000 1892

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް           10,424                 -                 - -          

ނޭޝަނަލް ބިޔުރޯ އޮފް ކްލަސިފިކޭޝަން           30,278                 -                 - -          

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް           15,045                 -                 - -          

ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް           12,750                 -                 - -          

ޓޭބަލް ޓެނިސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް           18,934                 -                 - -          

އެތްލެޓިކްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް           27,999                 -                 - -          

ޖުމްލަ      60,667,071    59,945,217    60,000,000
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  Asiwaf egukat qTqnuwakew qDqnaf anqnuh iwagukatqsIfow  

އޮފީސް އޮފީހުން ހިންގަވާ އެކިއެކި އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް އިޖްތިމާޢީ  މިއީ
ލިބޭ ފައިސާއާއި، އޮފީސްއޮފީހުގައި ބަޖެޓާއި ވަކިން ހިންގަވާ ) ޑޮނޭޝަން(ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 

އޭގެ ތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ . އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމް ތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އެވެ
ޢުލީމީ ފަންޑަށް ލިބޭ ފައިސާ، ޒަކާތުން ލިބޭ ފައިސާ، މިސްކިތް ފަންޑް ، ޚައިރާތު ފަންޑް، ތަ

މިފައިސާ . ސާއެވެކުޑަކުދިންގެ ފަންޑް، ތެލެސީމިއާ ފަންޑް ފަދަ ފަންޑް ތަކަށް ލިބޭ ފައި
 ހެއްގެޖަމާކުރެވެމުން ދަނީ ފައިސާ ލިބޭ ކޮންމެ ކަމެއް ވަކިން އެނގޭނޭގޮތަށް އެފައިސާ ލިބޭ އޮފީ

  .ގައި ހުޅުވާފައިވާ ވަކި އެކައުންޓް ތަކެއްގައެވެ. އޭ.އެމް.ނަމުގައި އެމް
  

ކުރާ ޚަރަދު ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވަނީ  ފައިސާ އިން އެކައުންޓްތަކުގައި ހުންނަ  މި
އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑް  "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި 

  .ޚަރަދު ކުރުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބައިގެ ތެރޭގައެވެ"  ޓްތަކުންއެކައުން
  

މިއެކައުންޓްތަކަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ފައިސާ އިން ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު ބާކީ ހުންނަ 
ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީގެ ތެރެއަށް  ،އެކައުންޓް ތަކަކީ މި. ފައިސާ ހުންނަނީ މި އެކައުންޓް ތަކުގައެވެ

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ފައިސާ އެއްކޮށް، ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ކަނޑަމުން ބާކީ ކުރިއަށް ގެންދާ 
އެހެންކަމުން ބައެއްފަހަރު އެއަހަރު ތެރޭގައި ލިބޭ ފައިސާ . ގޮތަށް އޮޕަރޭޓްކުރާ އެކައުންޓް ތަކެކެވެ
 .ވެއެވެއަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވާގޮތްވެސް ދިމާ
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުުނ އޮފީސް/ފަންޑު އ/ކ ނަންބަރ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ތަޢުލީމީ ފަންޑު      20,522,769    20,243,180    20,500,000 1501

ތެލެސީމިޔާ ފަންޑު             36,792           49,781                 - 1503

ޒަކާތައް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު      11,456,056    15,848,859    15,000,000 1513

ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ ޚައިރާތް ފަންޑު             65,600           28,063                 - 1519

ހައިޑްރޯ ފޯނިކްސް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ރިވޯލްވިންގ ފަންޑު           210,653           51,065                 - 1523

ތަޢުލީމާއި މަސައްކަތް އުގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރުކަޒުގެ ފަންޑު                   -             9,522                 - 1527

ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން ފަންޑު        7,907,215      2,551,513      2,000,000 1541

އިސްލާމީ މަރުކަޒުގެ ޚައިރާތް ފަންޑު                   -             2,867                 - 1544

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ

(22) utAmUluWam qTejab(23) utAmUluWam qTejab(20) utAmUluWam qTejab(19) utAmUluWam qTejab(22) utAmUluWam qTejab

ފ ި ީ ި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ކެޑޭޓްކޯ ފަންޑު           400,000         150,000                 - 1547

ޒުވާނުންގެ ފަންޑު           357,923         314,657         500,000 1555

މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލުން މީހުން ރައްކާތެރިކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ ފަންޑު             39,015                 -                 - 1557

ފިޝަރީޒް ޕްރޮޖެކްޓް ރިވޯލްވިންގ ފަންޑު               5,635                 -                 - 1565

ޝަހީދުންގެ ފަންޑު                   -         832,000                 - 1573

މިސްކިތްތަކަށް އެހީވާ ފަންޑު           305,351           47,501                 - 1580

ކުޑަކުދިންގެ ވެލްފެޔަރ ފަންޑު               1,000             5,000                 - 1582

.ސީ / އިމްތިޙާންތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ފަންޑު        3,115,302      3,569,584      3,500,000 .އެމް އެފް 1599

.އީ / އިމްތިޙާންތަކާއި ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދައްކާ ފައިސާގެ ފަންޑު      29,725,447    39,605,276    30,000,000 .ޕީ ޑީ 1600

ޓޫރިޒަމް / އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު             38,643           28,720                 - 1601

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒުގެ ފަންޑު                   -             9,700                 - 1603

ވެސަލްޓްރެކިން ސިސްޓަމަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު        1,160,160         669,566                 - 1605

ސްޕެޝިއަލް ސީޓިންގއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު             47,345                 -                 - 1606

މައްޗަންގޮޅީ އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު           735,563         357,080         100,000 1607

ވިލިނގިލީ އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު           140,620           95,175         100,000 1608

ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު           358,880         186,450         200,000 1609

ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު           408,888         562,771         300,000 1610

މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް ފަންޑު           947,015         829,558         300,000 1611

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއަށް ލިބޭ ފައިސާގެ ފަންޑު             70,214           19,885                 - 1616

ޖުމްލަ        78,056,086    86,067,773    72,500,000
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      48,562,494    56,904,810    61,015,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު         7,839,358      8,401,593      8,985,000

ޖުމްލަ        56,401,852    65,306,403    70,000,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު             68,150           78,910           60,000 1

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު

(23) utAmUluWam qTejab

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު        1,732,271      2,173,319      2,130,000 5

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      34,114,740    40,258,527    43,135,000 6

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް      12,647,333    14,394,054    15,690,000 8

ޖުމްލަ        48,562,494    56,904,810    61,015,000

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް           304,204         352,230         360,000 9

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު        1,892,773      1,516,180      1,625,000 11

ލޯނު ދޫކުރުން        5,642,381      6,533,183      7,000,000 12

ޖުމްލަ          7,839,358      8,401,593      8,985,000

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 1

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ             31,808           36,830           30,000 1.01

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ               5,492             6,359                - 1.03

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ ޚާއްޞަ ޢިނާތްޔަތް               1,950             2,258                - 1.07

މެޑިކަލްއާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް                  500                579                - 1.08

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް             28,400           32,884           30,000 1.14

ޖުމްލަ               68,150           78,910           60,000
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މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 5

ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން        1,071,446      1,240,603      1,320,000 5.01

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން             96,783         112,063         120,000 5.02

މަގާއިބަނދަރު އަދި ފެނާބެހޭ ސިސްޓަމް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން           564,042         820,653         690,000 5.08

ޖުމްލަ          1,732,271      2,173,319      2,130,000

ތަކެތި އުފުލުމާއި، މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 6

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު               3,110             3,601                - 6.01

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް           371,276         429,892         450,000 6.02

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު           283,247         327,965         350,000 6.04

ޢިމާރާތުގެ ކުލި           125,599         145,428         150,000 6.05

ޖަލްސާ، ވާރކްޝޮޕް އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު               1,673             1,937                - 6.06

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު             34,941           40,457           40,000 6.07

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު           382,160         442,493         470,000 6.09

އިޢްލާން،އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު        1,212,550      2,075,304      1,490,000 6.13

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު           395,664         458,130         490,000 6.17

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު        1,346,704      1,117,622      1,660,000 6.20

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު                   -                -         475,000 6.22

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާޚަރަދު       27,539,364    31,887,195    34,550,000 6.23

އެހެނިހެން ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު        2,418,452      3,328,503      3,010,000 6.25

ޖުމްލަ        34,114,740    40,258,527    43,135,000

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 8

15,315,000    14,020,479    12,324,694      
އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 8.03

ސަރުކާރުން އެކިރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ             30,000           34,736           35,000 8.07

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާޚަރަދު           221,511         256,482         270,000 8.15

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             71,128           82,357           70,000 8.17

ޖުމްލަ        12,647,333    14,394,054    15,690,000
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ހޯދާ އަގުބޮޑު ތަކެއްޗާއި، ބިންބިމަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި، ކުރެވޭ ޢިމާރާތް 9

މެޝިނަރީއާއި ބޮޑެތި އިކްވިޕްމަންޓްސް             21,350           24,721           20,000 9.03

ޢިމާރާތް           282,854         327,509         340,000 9.11

ޖުމްލަ             304,204         352,230         360,000

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 11

ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު        1,892,773      1,516,180      1,625,000 11.09

ޖުމްލަ          1,892,773      1,516,180      1,625,000

ލޯނު ދޫކުރުން 12

ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކަށް        5,642,381      6,533,183      7,000,000 12.02

ޖުމްލަ          5,642,381      6,533,183      7,000,000
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2008 އަށް 2007 އަށް 2006 ގައި

ލަފާކުރި ލަފާކުރި ލިބުނު އޮފީސް އ/ކ ނަންބަރ

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ނޭޝަނަލް ތެލެސީމިޔާ ސެންޓަރ             38,340           44,392           40,000 1503

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ             58,186           67,372           70,000 1506

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން      12,631,183    14,625,356    15,635,000 1511

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް        1,056,629      1,223,446      1,315,000 1513

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް           232,854         269,616         280,000 1516

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ           287,250         332,600         350,000 1519

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް           583,325                 -                 - 1523

ތަޢްލީމާއި މަސައްކަތް އުނގަންނައިދޭ ކުޑަކުދިންގެ މަރްކަޒު              1,544             1,788                 - 1527

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ފަންޑު އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާ އޮފީސްތަކުން ޚަރަދު ކުރާގޮތް

(24) utAmUluWam qTejab(23) utAmUluWam qTejab(20) utAmUluWam qTejab(19) utAmUluWam qTejab(24) utAmUluWam qTejab

, , ޒ ދި ިދ ި ލީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން           984,439      1,007,033      1,220,000 1531

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން           395,664         458,130         490,000 1547

އިސްލާމީކަންތައްތަކާބެހޭ އެންމެމަތީ މަޖިލިސް        5,986,639      6,931,791      7,430,000 1548

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން        1,182,364      1,369,032      1,460,000 1552

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް           221,511         256,482         270,000 1556

ނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ             31,244           36,177           30,000 1557

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް        1,309,448      1,516,180      1,625,000 1565

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ، އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ             74,980         747,877           90,000 1573

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ                   -           50,000                 - 1576

މަދަނީކޯޓު           319,569         370,022         390,000 1577

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން           761,023         581,171         950,000 1583

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ފެމިލީ             57,037           66,042           70,000 1587

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ        2,222,450      2,573,324      3,000,000 1599

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަންސް      25,316,914    29,313,871    31,550,000 1600

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން               2,622         674,356         475,000 1601

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ           746,236         864,048         920,000 1605

މައްޗަންގޮޅީ އަވަށު އޮފީސް           651,182         290,707         800,000 1607

ވިލިނގިލި އަވަށު އޮފީސް           119,615         138,499         150,000 1608

ގަލޮޅު އަވަށު އޮފީސް           309,191         358,005         380,000 1609

ހެންވޭރު އަވަށު އޮފީސް           283,985         517,968         350,000 1610

މާފަންނު އަވަށު އޮފީސް           536,428         621,118         660,000 1611, , , ފީ ފ

ޖުމްލަ        56,401,852    65,306,403    70,000,000
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  އަންދާޒާ  ބަޖެޓް ގެ 2008 

 
 

Asiwaf egukatqTqnuwakew ArukUd qnOl qnurAkuras 

ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާ  މިއީ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާ އުޞޫލެއްގެ މަތިން
މި އެކައުންޓްތަކުގެ ކުރީގެ ބާކީ  .އެކައުންޓް ތަކެކެވެ ލޯން ދޫކުރުމަށް ހުޅުވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް

ލޯން ދޫކުރުމަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ  އާއި، ކުރިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯންތަކުން
ސަރުކާރުން ލޯން "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި  ،ޚަރަދުކުރަނީ

  .ހިމަނާފައިވާ ބައިގެ ތެރެއިންނެވެޚަރަދު ކުރުމަށް " ދޫކުރާ އެކައުންޓް ތަކުން
  

ތެރޭގައި ލިބޭ ފައިސާ އިން ޚަރަދު ކުރުމަށްފަހު ބާކީ މިއެކައުންޓްތަކަށް އަހަރުގެ 
ކުރީ އަހަރުގެ ބާކީގެ  ،އެކައުންޓް ތަކަކީ މި. ނަނީ މި އެކައުންޓް ތަކުގައެވެހުންނަ ފައިސާ ހުން

ތެރެއަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭ ފައިސާ އެއްކޮށް، ޚަރަދުކުރާ ފައިސާ ކަނޑަމުން ބާކީ ކުރިއަށް 
އެހެންކަމުން ބައެއްފަހަރު އެއަހަރު ތެރޭގައި ލިބޭ . ކުރާ އެކައުންޓް ތަކެކެވެގެންދާ ގޮތަށް އޮޕަރޭޓް

އަހަރުތަކުގައިވެސް މި  މިގޮތަށް ދިމާވާ .ފައިސާ އަށްވުރެ އިތުރަށް ޚަރަދުވާގޮތްވެސް ދިމާވެއެވެ
ދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް މިއިން އެކައުންޓަކުން ޚަރަދެއް އެކައުންޓްތަކުގައި ފައިސާ ހުރި ޢަ

  .ރެވޭނެއެވެނުކު
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qSamakenEbil Arubnaw qSamakenEverukUd qSamakenEbil Arubnaw qSamakenEverukUd unubil Arubnaw irukUd

rukAfal rukAfal rukAfal rukAfal
qnan egqTqnuwakew

unubil iwAdaraK egukat qTqnuwakew qnOl egurAkuras

~

AzAdqnaw qTejab eg 2008

iwag 2006qSaw 2007qSaw 2008
qTqnuwakew

(25) utAmUluWam qTejab

irkfl irkfl irkfl irkfl

Ayifur Ayifur Ayifur Ayifur Ayifur Ayifur

500,000           1,000,000      594,253           -                  1,680,077       -                  uDqnaf gqnivqlOvir qnOl qTiDeruk racqlakirqgew 671

9,000,000        5,000,000      9,526,131        5,736,000       11,970,207     1,000,000       uDqnaf ArukUd qlaTipek egunatqnat Agqnih qnulUBuw irAfayiv egurAkuras 672

500,000           1,500,000      436,989           500,000          1,961,913       1,500,000       uDqnaf gqnivqlOvir ArukUd qnOl qSamul qTqnarak qnaSarqSar egukatuLotaw 669

10,000,000      7,500,000      10,557,373      6,236,000       15,612,197     2,500,000       alqmuj

rabqnan
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  ސަރުކާރުގެ ލޯން އެކައުންޓްތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު
  

  671އެކައުންޓް ނަންބަރ  .1

  )ފަންޑުއެގްރިކަލްޗަރ ކްރެޑިޓް ލޯން ރިވޯލްވިންގ (

މި އެކައުންޓަކީ ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާ ކާޑު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 

ހުއްދަދެއްވާ ކަންކަމަށް ލޯނުދޫކުރުމަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުޅުވާފައިވާ އިން ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 

އެކައުންޓް ނަންބަރ " (ޖަޕަނީޒް ފުޑް އެއިޑް ކައުންޓަރ ޕާރޓް ފަންޑު"މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި . އެކައުންޓެކެވެ

މަވެސް ބައެއްފަހަރު ނަ. އިން ލޯން ދޫކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށެވެ) 633

  .މިނޫންކަންކަމަށްވެސް ލޯން ދޫކުރުމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދެއްވައެވެ

މިގޮތުން ޖަޕާން ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަލިބޭ ޢަދަދުން ލޯން ދޫކުރަނީ ޖަޕަނީޒް ފުޑް 

) 671އެކައުންޓް ނަންބަރ ( މި އެކައުންޓަށް )633އެކައުންޓް ނަންބަރ (ން އެއިޑް ކައުންޓަރ ޕާރޓް ފަންޑު

އެއަށްފަހު އެދޫކުރި ލޯނުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ އާއި ސަރވިސް ޗާރޖަށް . ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގެންނެވެ

މި އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ޖަމާވަމުންދާ . ނަންބަރު އެކައުންޓަށެވެ 671ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރެވެމުންދަނީ 

އްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ ކަހަލަ މަޝްރޫއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިންވަރަކުން ރާއްޖޭގައި އިޤްތިޞާދީ އުފެ

އެމަޝްރޫއެއް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަލިބިގެން މިއެކައުންޓުން ލޯން 

 .ގެ ސަރވިސް ޗާރޖްއާއި އެކުގައެވެ 10%މި އެކައުންޓުން ލޯން ދޫކުރެވެނީ . ދޫކުރެވެއެވެ

400
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  )ފަންޑުއުޞޫލުން ހިންގާ ތަންތަނުގެ ކެޕިޓަލް ދޫކުރާ  ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި(

މިއީ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް 

  .އުފައްދަވާފައިވާ ފަންޑެކެވެ ށްހަމަޖެއްސުމަށް ލޯން ދޫކުރުމަ ކުއްލިއަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ އެކިއެކިކަންކަން

އުފެއްދެވިއިރު . އޭ.އެމްއ.ގައި އެމް 1981ޖުލައި  1މިހާތަނަށް އެކުލެވިގެންވަނީ  ފަންޑުމި

މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި  120ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ތަންތަނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކެޕިޓަލްގެ ޖުމްލަ ކަމަށްވާ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއިއެކު ޖުމްލަ  90ރުގެ ބަޖެޓުން މިފަންޑަށް އިތުރުކުރި އޭގެފަހުން އެކިފަހަރުމަތިން ސަރުކާ

  .މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މައްޗަށެވެ 210

މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އެއްވެސް  120އިން މިފަންޑަށް ލިބިފައިވާ . އޭ.އެމް.އެމް

 މިފަންޑުން ދޫކުރެވޭ. ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ ކަމުގައިއިންޓަރެސްޓެއްނެތި ސަރުކާރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނެއް

  . މިއެކައުންޓަށެވެފައިސާ އިން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވެނީ  ލޯނުގެ

ކުރީގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ކެޕިޓަލް ލޯންތައް ދޫކުރެވިފައިހުރީ އެއްވެސް  މިއެކައުންޓުން

ސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް އިދާރީ ނަމަވެސް ފަހުން ސަރުކާރުގެ އޮފި. ސަރވިސްޗާރޖެއް ނެތިއެވެ

އަދި މިހާރު މި އެކައުންޓުން ދޫކުރާ ހުރިހާ . މުން ގެންދެވިފައިވެއެވެޗާރޖް ކުރަ 1%ދުގެ ގޮތުގައި ޚަރަ

  . ގެ ސަރވިސް ޗާރޖެއް ނަގާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ 6%ލޯނަކަށްވެސް 

ޖައްސަވާފައިވާ ފަންޑަކަށްވާތީ އެފަންޑުން މިއެކައުންޓްގައިވާ ފަންޑަކީ ވަކި ޢަދަދަކަށް ހަމަ

ދޫކުރެވޭ ލޯންތަކަށް ސަރވިސް ޗާރޖްގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް ސަރުކާރުގެ 

  .އާމްދަނީއަށް ވައްދަމުން ގެންދެވެއެވެ
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ޑައިގެން ން ލޯނަކަށް އެދިވަކުމިފަންޑުން ލޯން ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިޔެ އެ  ކުރުމަށްފަހުއެދިވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން ދިރާސާ  ،ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ

  .އޮފީހުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  669އެކައުންޓް ނަންބަރ  .3

  )ފަންޑުއަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް ކަރަންޓްލުމަށް ލޯންދޫކުރާ ރިވޯލްވިންގ (

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ދިނުވުމުގެ މިއީ 

ގެ ދަށުން " މަޝްރޫޢު ގެކަރަންޓްލުމު އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް"މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ 

  .ހިފައިވާ ފަންޑެކެވެގެ ސަރވިސް ޗާރޖް ނަގާގޮތަށް ލޯން ކުރުމަށް ހަމަޖެ 8%އެފަރާތްތަކަށް 

މިފަންޑުން ދޫކުރާ ލޯންތަކުން އަނބުރާ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 10މިފަންޑުގެ ޖުމްލައަކީ 

މިފަންޑު އުފައްދަވާފައިވަނީ ސަރުކާރަށް . ލިބޭފައިސާ ސާރވިސް ޗާރޖާއެކު ޖަމާކުރެވެމުންދަނީ މިއެކައުންޓަށެވެ

  .ވަނއަހަރުއެވެ 1998އިން ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތަުގއި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެ

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ކަންތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  މި އެކައުންޓުން ލޯން ދޫކުރަނީ

 ހުށަހެޅުއްވުމުން އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އެދި ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ ،ރަށްރަށަށް އެ
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  )ފަންޑުއެގްރިކަލްޗަރ ކްރެޑިޓް ލޯން ރިވޯލްވިންގ (

މި އެކައުންޓަކީ ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ދެއްވާ ކާޑު ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ 

ހުއްދަދެއްވާ ކަންކަމަށް ލޯނުދޫކުރުމަށް ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރުމަށް ހުޅުވާފައިވާ އިން ޖަޕާނު ސަރުކާރުން 

އެކައުންޓް ނަންބަރ " (ޖަޕަނީޒް ފުޑް އެއިޑް ކައުންޓަރ ޕާރޓް ފަންޑު"މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި . އެކައުންޓެކެވެ

މަވެސް ބައެއްފަހަރު ނަ. އިން ލޯން ދޫކުރައްވަނީ ރާއްޖޭގައި ދަނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށެވެ) 633

  .މިނޫންކަންކަމަށްވެސް ލޯން ދޫކުރުމަށް ޖަޕާން ސަރުކާރުން ހުއްދަ ދެއްވައެވެ

މިގޮތުން ޖަޕާން ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރުމުގެ ހުއްދަލިބޭ ޢަދަދުން ލޯން ދޫކުރަނީ ޖަޕަނީޒް ފުޑް 

) 671އެކައުންޓް ނަންބަރ ( މި އެކައުންޓަށް )633އެކައުންޓް ނަންބަރ (ން އެއިޑް ކައުންޓަރ ޕާރޓް ފަންޑު

އެއަށްފަހު އެދޫކުރި ލޯނުން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ އާއި ސަރވިސް ޗާރޖަށް . ޓްރާންސްފަރ ކޮށްގެންނެވެ

މި އެކައުންޓުގައި ފައިސާ ޖަމާވަމުންދާ . ނަންބަރު އެކައުންޓަށެވެ 671ލިބޭފައިސާ ޖަމާކުރެވެމުންދަނީ 

އްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ ކަހަލަ މަޝްރޫއެއް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކަށް މިންވަރަކުން ރާއްޖޭގައި އިޤްތިޞާދީ އުފެ

އެމަޝްރޫއެއް ވަޒަންކުރުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ހުއްދަލިބިގެން މިއެކައުންޓުން ލޯން 

 .ގެ ސަރވިސް ޗާރޖްއާއި އެކުގައެވެ 10%މި އެކައުންޓުން ލޯން ދޫކުރެވެނީ . ދޫކުރެވެއެވެ

403



  672އެކައުންޓް ނަންބަރ  .2

  )ފަންޑުއުޞޫލުން ހިންގާ ތަންތަނުގެ ކެޕިޓަލް ދޫކުރާ  ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި(

މިއީ ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށާއި ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކަށް 

  .އުފައްދަވާފައިވާ ފަންޑެކެވެ ށްހަމަޖެއްސުމަށް ލޯން ދޫކުރުމަ ކުއްލިއަކަށް ބޭނުންފުޅުވާ އެކިއެކިކަންކަން

އުފެއްދެވިއިރު . އޭ.އެމްއ.ގައި އެމް 1981ޖުލައި  1މިހާތަނަށް އެކުލެވިގެންވަނީ  ފަންޑުމި

މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއި  120ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރިއާބެހޭ ތަންތަނަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ކެޕިޓަލްގެ ޖުމްލަ ކަމަށްވާ 

މިލިޔަން ރުފިޔާ އާއިއެކު ޖުމްލަ  90ރުގެ ބަޖެޓުން މިފަންޑަށް އިތުރުކުރި އޭގެފަހުން އެކިފަހަރުމަތިން ސަރުކާ

  .މިލިޔަން ރުފިޔާގެ މައްޗަށެވެ 210

މިލިއަން ރުފިޔާ އަކީ އެއްވެސް  120އިން މިފަންޑަށް ލިބިފައިވާ . އޭ.އެމް.އެމް

 މިފަންޑުން ދޫކުރެވޭ. ވަނީ ހަމަޖައްސަވާފައެވެ ކަމުގައިއިންޓަރެސްޓެއްނެތި ސަރުކާރަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ލޯނެއް

  . މިއެކައުންޓަށެވެފައިސާ އިން އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވެނީ  ލޯނުގެ

ކުރީގައި ދޫކުރެވިފައިވާ ކެޕިޓަލް ލޯންތައް ދޫކުރެވިފައިހުރީ އެއްވެސް  މިއެކައުންޓުން

ސްތަކުގެ ބޭނުމަށް ދޫކުރާ ލޯންތަކަށް އިދާރީ ނަމަވެސް ފަހުން ސަރުކާރުގެ އޮފި. ސަރވިސްޗާރޖެއް ނެތިއެވެ

އަދި މިހާރު މި އެކައުންޓުން ދޫކުރާ ހުރިހާ . މުން ގެންދެވިފައިވެއެވެޗާރޖް ކުރަ 1%ދުގެ ގޮތުގައި ޚަރަ

  . ގެ ސަރވިސް ޗާރޖެއް ނަގާގޮތަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ 6%ލޯނަކަށްވެސް 

ޖައްސަވާފައިވާ ފަންޑަކަށްވާތީ އެފަންޑުން މިއެކައުންޓްގައިވާ ފަންޑަކީ ވަކި ޢަދަދަކަށް ހަމަ

ދޫކުރެވޭ ލޯންތަކަށް ސަރވިސް ޗާރޖްގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާ ވަކި އެކައުންޓަކަށް ޖަމާކޮށް ސަރުކާރުގެ 

  .އާމްދަނީއަށް ވައްދަމުން ގެންދެވެއެވެ
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ޑައިގެން ން ލޯނަކަށް އެދިވަކުމިފަންޑުން ލޯން ދޫކުރަމުން ގެންދަނީ ސަރުކާރުގެ ފަރާތަ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިޔެ އެ  ކުރުމަށްފަހުއެދިވަޑައިގެން ހުށަހެޅުއްވުން ދިރާސާ  ،ހުށަހަޅުއްވައިފިނަމަ

  .އޮފީހުން ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ

  669އެކައުންޓް ނަންބަރ  .3

  )ފަންޑުއަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް ކަރަންޓްލުމަށް ލޯންދޫކުރާ ރިވޯލްވިންގ (

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކޮށް ދިނުވުމުގެ މިއީ 

ގެ ދަށުން " މަޝްރޫޢު ގެކަރަންޓްލުމު އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށަށް"މަޤްޞަދުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސަވާފައިވާ 

  .ހިފައިވާ ފަންޑެކެވެގެ ސަރވިސް ޗާރޖް ނަގާގޮތަށް ލޯން ކުރުމަށް ހަމަޖެ 8%އެފަރާތްތަކަށް 

މިފަންޑުން ދޫކުރާ ލޯންތަކުން އަނބުރާ . މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ 10މިފަންޑުގެ ޖުމްލައަކީ 

މިފަންޑު އުފައްދަވާފައިވަނީ ސަރުކާރަށް . ލިބޭފައިސާ ސާރވިސް ޗާރޖާއެކު ޖަމާކުރެވެމުންދަނީ މިއެކައުންޓަށެވެ

  .ވަނއަހަރުއެވެ 1998އިން ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެ

އަތޮޅުތަކުގެ ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ކަންތައް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް  މި އެކައުންޓުން ލޯން ދޫކުރަނީ

 ހުށަހެޅުއްވުމުން އޮފް އެޓޮލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މެދުވެރިކޮށް މިނިސްޓްރީ އެދި ރައްޔިތުން ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް

  .ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންނެވެ ،ރަށްރަށަށް އެ
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  އަންދާޒާ  ބަޖެޓް ގެ 2008 

 
 

Ihew Elih Ebil qSamugqnih qwatuWUrqCam ikew ikew 

ލީ އިދާރާތަކުންނާއި ރަޙްމަތްތެރި ޤައުމުތަކުގެ މިއީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކިއެކި މާ
އެ އަހަރު ދެއްވާ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގެވުމަށް  އެހީގައި

   .ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ ވޭދުވަހު ތެރޭގައި ޑިސްބާސް ކުރެ
  
އެ . ގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓް ތަކަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ) ކޭޝް(މި ޢަދަދު ފައިސާ  

ޢަދަދު ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށްފަހު ހަމަ އެ ޢަދަދު އެ އަހަރުގެ ޚަރަދުގެ 
ކަށް އެހެންކަމުން އެ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން ހިސާބުގެ ނަތީޖާއަ. ތެރޭގައިވެސް ހިމަނަމުން ގެންދެވެއެވެ

  .އެއްވެސް ތަފާތެއް ނާންނާނެއެވެ
  

ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާގޮތުން އެއަހަރަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް 
  .އުނިއިތުރު އަންނަ ގޮތް ދިމާވެއެވެ
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2008 އަށް 2007 އަށް  2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

-                    -                        704,000            55,000             01/2006 - 11/2002 ޗައިނާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް ފޭސް ލިފްޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް

1

18,494,720       -                        -                    4,816,334        - ޗައިނާ ދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު ގައުމީ ދާރުލް އާސާރު ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 2

64,000,000       -                        -                    1,200,000        - އިންޑިޔާ ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް
ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓޫރިޒަމް ސްޓަޑީޒް 

ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

3

47,083,354       -                        -                    5,517,580        --- - 06/2007 ޖަޕާން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކަންޑް ގާލްސް ސްކޫލް 4

-                    -                        -                    8,310,000        - ޖަޕާން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް 

އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ
ލ.ލިނކް ރޯޑް ޕްރޮޖެކްޓް 5

-                    22,860,697           22,860,698       3,571,984        2007 - 2006 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ހުޅުމާލެ ސްކޫލް  6

-                    13,784,615           5,907,699         1,538,462        2007 - 2004 ސްރީލަންކާ މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން ސެންޓްރަލް ލައިބްރަރީ ޕްރޮޖެކްޓް 7

-                    16,960,000           16,960,000       2,650,000        2007 - 2006 ކޮރެއަ މޯލްޑިވްސް ޕްލިސް ސަރވިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން ނެޓްވާރކް ޕްރޮޖެކްޓް 8

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭފައިސާ 2006 ން 2008

ޢަދަދު

. ޑޮލަރުން .އެސް ޔޫ
އެހީދޭ ފަރާތް މުއްދަތު މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ރުފިޔާއިންމަޝްރޫޢުގެ
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2008 އަށް 2007 އަށް  2006 ގައި

ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ލިބުނު

ޢަދަދު

. ޑޮލަރުން .އެސް ޔޫ
އެހީދޭ ފަރާތް މުއްދަތު މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް މަޝްރޫޢުގެ ނަން

-                    2,150,400             -                    168,000           - އިންޑިޔާ ކޮމިޝަނަރ އޮފް އިލެކްޝަންސްގެ އޮފީސް އިލެކްޓޯނިކް ވޯޓިންގ ސިސްޓަމް 9

119,720,921     39,423,641           -                    12,433,169      12/08 - 07/07 ނެދަރލެންޑް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް 

އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ

ގއ.ވިލިނގިލި ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ 

ޕްރޮޖެކްޓް

10

ޖުމްލަ       46,432,397           95,179,353     249,298,995

ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީ ( ތަފްޞީލް   ސޮފްޙާ 391 ން 398 ގައި )     746,784,358         991,462,362     508,247,987 11

މުޅި ޖުމްލަ     793,216,755      1,086,641,715     757,546,982
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2008 އަށް 

ލަފާކުރި

2007 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި
2006 ގައި ލިބުނު

ބްރިޓިޝް ރެޑްކްރޮސް

ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު 6 ރަށެއްގައި 544 ގެ ޢިމާރާތް ކޮށް ދިނުމާއި ދިރިއުޅުން އާރާސްތު ކޮށްދިނުމަށް    78,632,883    50,317,670  135,876,249 (1)  

( (މ.ކޮޅުފުށި، ތ.ވިލުފުށި، ތ.މަޑިފުށި، ލ.އިސްދޫކަޅައިދޫ، ލ.މާބައިދޫ އަދި ލ.ފޮނަދޫ

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 36،227،019 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

އޮސްޓްރޭލިއަން ރެޑްކްރޮސް

-                30,487,757    22,767,642    . ސުނާމީގައި ހަލާކުވި 87 ރަށް ސާފުކުރުމާއި ތަކެތި އުކާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 5,085,432 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫޢު އަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީގެ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް 2006 - 2008

ތަފްޞީލް

( (ދިވެހި ފައިސާ އިން
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2008 އަށް 

ލަފާކުރި

2007 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި
2006 ގައި ލިބުނު ތަފްޞީލް

ޗައިނާ

34,829,939    -                -                ( ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދޭ އެހީ (ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރުގައި 90 ގެ އެޅުމަށް (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 5,442,177 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

ޗައިނާ ރެޑްކްރޮސް އެންޑް ޗެރިޓީ ފެޑަރޭޝަން

-                -                34,560,000    . ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު މީހުނަށް ށ.ފުނަދޫގައި 86 ގެ އަޅައިދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 2,700,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

.ޔޫ އީ

ސުނާމީގައި ގެއްލުންވި ބައެއް ރަށްރަށުގެ ސްކޫލް، ޞިއްޙީ އަދި ޢިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތަކާއި                -  112,884,467  112,884,467 (1)  

. ނަރުދަމާއާއި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމަށް

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 17,638,198 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

ފްރެންޗް ރެޑްކްރޮސް

113,824,653  68,083,277    37,506,547    . ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނުމީހުނަށް ލ.ގަމުގައި ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 26,419,753 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)
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2008 އަށް 

ލަފާކުރި

2007 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި
2006 ގައި ލިބުނު ތަފްޞީލް

ޖަރމަން ރެޑްކްރޮސް

14,637,440    58,088,461    13,132,800    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމަށް (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 6,707,711 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

ޖަޕާން

-                31,534,682    5,172,032      . ސުނާމީގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު މަސްދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި މަރާމާތު ކުރުމާއި އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުން (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 3,694,779 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

-                -                9,883,008      . ނޑުވެރިކަމާއިބެހޭ ތަކެއްޗަށް އެހީދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު ސުނާމީގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ދަ (2)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 1,129,565 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

-                8,672,000      61,084,851    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާރާސްތުކޮށް ދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު (3)  

(މިމަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ލ.ގަމާއި ފޮނަދޫގައި މަލްޓިޕަރޕަސް ބިލްޑިންގ އަކާއި ރަށުއޮފީސް އެޅުން،

ލ.ގަމާއި ފޮނަދޫއާއިގުޅޭ ކޯސްވޭ ހެދުން، ލ.އިސްދޫކަޅައިދޫ، ލ.ގަން މުކުރިމަގު، ލ.މާބައިދޫ އަދި 

( ލ.މާވަށުގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އަދި ލ.އިސްދޫ ފާޚާނާއާއި ބެހޭ ސިސްޓަމް

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 10,716,693 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

-                40,206,682    76,139,891    
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2008 އަށް 

ލަފާކުރި

2007 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި
2006 ގައި ލިބުނު ތަފްޞީލް

ސަޢުދީ ރެޑްކުރެސެންޓް

-                11,576,602    1,829,338      . ސުނާމިގައި ގެއްލުން ލިބުނު 6 ހެލްތް ޕޯސްޓް ޢިމާރާތްކުރުމައީ އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުން (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 1,047,339 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

( ހޮލެންޑް (ޑަޗް ގަވަރންމަންޓް

-                38,012,813    96,541,594    . ސުނާމިގައި ގެއްލުން ލިބުނު ތ.ވިލުފުށީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 10,512,063 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

ކެނޭޑިއަން ރެޑްކްރޮސް

-                30,653,274    24,476,787    . ސުނާމިގައި ހަލާކުވި 87 ރަށް ސާފުކުރުމާއި ތަކެތި އުކާލުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 5,160,989 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

34,537,818    25,393,152    -                . ސުނާމިގައި ހަލާކުވި 55 ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ތަންތަން އާރާސްތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (2)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 4,682,107 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

34,537,818    56,046,426    24,476,787    

ސަޢޫދީ ޗެރިޓީ ރިލީފް ކެމްޕޭންގ

-                12,800,000    -                . ސުނާމީގެ ސަބަބުން ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް ޑީސަލްގެ އެހީދިނުމުގެ މަޝްރޫޢު (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 1,000,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)
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2008 އަށް 

ލަފާކުރި

2007 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި
2006 ގައި ލިބުނު ތަފްޞީލް

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފެޑަރޭޝަން އޮފް ރެޑްކްރެސެންޓް ސޮސައިޓީ

ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި 50 ގެ ޢިމާރާތް  ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  (ފޭސް 1)    12,828,864      2,243,059                - (1)  

ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ފަރާތްތަކަށް ކ.ގުރައިދޫގައި 46 ގެ ޢިމާރާތް  ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު     15,458,432      2,601,011                - (2)  

ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ކ.މާފުށީ މީހުނަށް 14 ގެ ޢިމާރާތް  ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު       2,888,602         659,290                - (3)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 427,834 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ދ.ގެމެންދޫ ފަރާތްތަކަށް ދ.ކުޑަހުވަދޫގައި 57 ގެ އާއި އިތުރު 20 ގެ އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު      3,370,470    21,766,976                - (4)  

ޚާއްޞައެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ތިބޭ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން      1,280,000                -                - (5)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 280,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

-                122,531,021  82,194,918    . ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު މީހުނަށް ރ.ދުވާފަރު އާބާދުކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (6)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 25,715,031 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

-                48,142,016    68,919,578    . ސުނާމީގައި ޙާލުގައިޖެހުނު ރަށްރަށުގެ ކަރަންޓާއި ބޯފެނާއި އަދި ފާޚާނާގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (7)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 14,845,208 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

-                197,943,373  186,940,864  
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2008 އަށް 

ލަފާކުރި

2007 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި
2006 ގައި ލިބުނު ތަފްޞީލް

.އެސް ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ޔޫ

ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ދ.ވާނީ އާއި ދ.ރިނބިދޫ މީހުންގެ ގެދޮރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު       1,389,120    38,208,000    60,050,880 (1)  

(މިއީ އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑީޕާޓްމަންޓުން ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ގައުމުތަކަށް އެހީ ދެއްވުމަށް

(. ހަމަޖެއްސެވި 8,650,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢުއެވެ

.އާރ.ސީ އަދި އޮސްޓްރޭލިއަން ރެޑްކްރޮސް .އެފް އައި

-                6,428,749      3,774,093      .( ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ރަށްރަށުގައި ފެނާއިބެހޭ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން (ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓް ބެހެއްޓުމާއިއެކު (1)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 1,112,300 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

-                13,712,320    7,800,128      . ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ރަށްރަށުގައި ފެނާއިބެހޭ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން (2)  

(މިމަޝްރޫޢުގެ މިހާރުގެ ޖުމްލައަގަކީ 2,842,520 އެމެރިކާ ޑޮލަރ)

60,050,880    58,349,069    12,963,341    

.އޯ .އޭ އެފް

-                -                12,904,614    . ނޑުވެރިކަމަށް އެހީވުމުގެ މަޝްރޫޢު ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ދަ (1)  

-                -                17,600,000    . ސުނާމީގައި މަސްވެރިކަމަށް ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވުމުގެ މަޝްރޫޢު (2)  

-                -                30,504,614    
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2008 އަށް 

ލަފާކުރި

2007 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި
2006 ގައި ލިބުނު ތަފްޞީލް

.ޕީ އާއި އޯޗާ .ޑީ .އެން ޔޫ

-                7,748,480      10,364,250    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (1)  

-                1,920,000      -                . ސުނާމީގައި ލިބުނުގެއްލުމުގެ ރިސްކް މެނެޖްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް (2)  

-                14,287,411    57,109,465    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިމަޖެންސީ ހިޔާވަހިކަން ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (3)  

-                23,077,658    15,662,682    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (4)  

-                47,033,549    83,136,397    

ޔުނިސެފް

-                70,744,358    78,585,907     . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ބޯފެނާއި ތިމާވެށީގެ އެހީދިނުމަށް (1)  

-                33,580,646    12,072,410    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް ޞިއްޙީފަރުވާއާއި ކާނާއާއި ބެހޭ އެހީ ދިނުމަށް (2)  

-                26,530,099    12,489,459    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ކުޑަކުދިން ސަލާމަތް ކުރުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (3)  

-                31,215,859    20,875,917    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ކުޑަކުދިންގެ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޕްލޭނިންގ ޕްރޮގްރާމް (4)  

-                162,070,962  124,023,693  
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2008 އަށް 

ލަފާކުރި

2007 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި
2006 ގައި ލިބުނު ތަފްޞީލް

އެމެރިކަން ރެޑްކްރޮސް

-                25,913,536    13,035,277    . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އިޖްތިމާޢީ ގޮތުންނާއި ނަފްސާނީގޮތުން އެހީތެރި ވެ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (1)  

1,606,541      2,921,485      4,326,272      . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓުމާއި އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް (2)  

-                67,020,147    4,637,350      . ސުނާމީގައި ގެއްލުން ލިބުނު 6 ރަށެއްގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ރަނގަޅު ކުރުމަށް (3)  

1,606,541      95,855,168    21,998,899    

އިފާޑް

-                1,295,501      -                . ނޑުވެރިކަމަށް ލިބުނުގެއްލުމަށް އެހީތެރިވެ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ސުނާމީގެ ސަބަބުން މަސްވެރިކަމާއި ދަ (1)  

މުޅިޖުމްލަ  746,784,358  991,462,362  508,247,987
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  އަންދާޒާ  ބަޖެޓް ގެ 2008 

 
 

Ihew qnOl Ebil qSamugqnih qwatuWUrqCam ikew ikew 

އިދާރާތަކުންނާއި ރަޙްމަތްތެރި ޤައުމުތަކުގެ މިއީ ރާއްޖޭން ބޭރުގެ އެކިއެކި މާލީ 
އެ އަހަރު  ދެއްވާ ލޯން އެހީގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގައި ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގެވުމަށް އެހީގައި
  .ފައިސާގެ ޢަދަދެވެ ޑިސްބާސް ކުރެވޭދުވަހު 

  
އެ . ގެ ގޮތުގައި އެކައުންޓްތަކަކަށް ނުވަންނާނެއެވެ) ކޭޝް(މި ޢަދަދު ފައިސާ  

ޢަދަދު ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށްފަހު ހަމަ އެ ޢަދަދު އެ އަހަރުގެ ޚަރަދުގެ 
އަކަށް އެހެންކަމުން އެ ޚަރަދުގެ ސަބަބުން ހިސާބުގެ ނަތީޖާ. ތެރޭގައިވެސް ހިމަނަމުން ގެންދެވެއެވެ

  .އެއްވެސް ތަފާތެއް ނާންނާނެއެވެ
  

ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ހިނގަމުންދާގޮތުން އެއަހަރަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައިވާ އަދަދަށް 
  .އުނިއިތުރު އަންނަ ގޮތް ދިމާވެއެވެ
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ސޮސައިޓީ ބޭންކް އޮްފ ފަރާތް
އެސް.ބީ.އައި ޖެނެރަލް ސިލޯން އައިޑީބީ ކުވައިތު ފަންޑް އައިޑީއޭ އޯޕެކްފަންޑް އޭޑީބީ

ޖުމްލަ އިޓަލީ ކޮލަމްބޯ މަޝްރޫޢު
40,760,206 4,626,714 11,655,578 21,239,885 3,238,029 މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

6,972,966 6,972,966 ޘާނަވީ ތަޢުލީމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

21 248 358 21 248 358 ސަރަޙައްދ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ބޭރުގެ ލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދު ކުރެވުނު - 2006
(qniw Ayifur ihevid)

ސަޢޫދީ ފަންޑް

(30) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

21,248,358 21,248,358 ސރޙއދީ ބނދރހދމގ މޝރޢ

5,397,952 5,397,952 ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2

1,940,890 1,940,890 ފެކަލްޓީއޮފް ހެލްތު ސައިންސަސް ޢިމާރާތާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު

79,642 79,642 ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2

30,042,893 30,042,893 އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

18,783,270 18,783,270 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

6,998,016 6,998,016 ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު 

5,314,816 5,314,816 ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

3,695,091 3,695,091 މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

20,687,974 20,687,974 މަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު

45,512,333 45,512,333 ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު

15,384,179 15,384,179 މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރާޑާ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސިސްޓަމް

8,480,077 8,480,077 . 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް

137,141,414 137,141,414 ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ލޯން

368,440,077 8,480,077 15,384,179 4,626,714 77,855,885 146,159,962 42,488,243 5,314,816 3,238,029 64,892,172 ޖުމްލަ

437,677,094 ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ( ތަފްޞީލް ޞަފްޙާ 404 އަދި 405 ގައި )

806,117,171 މުޅި ޖުމްލަ

421



ސޮސައިޓީ އިންގް ބޭންކް އޮްފ ސަޢޫީދ ފަރާތް
.އައި .ބީ އެސް ޖެނެރަްލ ބޭންކް .ސީ .ބީ އެްޗ.އެސް ސިލޯން ފަންޑް އައިޑީބީ ކުވައިތު ފަންޑް އައިޑީއޭ އޯޕެކް ފަންޑް އޭޑީބީ

ޖުމްލަ އިޓަލީ/ފްރާންސް ނެދަރލެންޑް ކޮލަމްބޯ މަޝްރޫޢު

29,497,830 17,147,136 2,078,758 9,466,470 805,466 މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
9,461,197 9,461,197 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އެކްސްޓެންޝަން

14,656,768 14,656,768 ޘާނަވީ ތަޢުލީމް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
9,479,104 9,479,104 ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
9,098,662 9,098,662 ރޑް އެޑިޔުކޭޝަން އެންޑް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ތާ
8,584,525 8,584,525 ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2

11,520,000 11,520,000 ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
4,159,744 4 159 744 ޞއްޙަތާއ ތަޢުލމާބެހޭ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( 2007 (ރިވައިޒް އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ބޭރުގެ ލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ޚަރަދު ވާނެކަމަށް ލަފާކުރި -
(qniw Ayifur ihevid)

(31) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

4,159,744 4,159,744 ރޢ ފ 2 ހ މ ޞިއޙތއި ތޢލީމ
4,108,480 4,108,480 އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

18,927,693 18,927,693 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
29,721,920 29,721,920 ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު

6,653,798 6,653,798 ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު 
20,745,434 20,745,434 ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
20,372,723 20,372,723 މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
34,798,067 34,798,067 މަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު
25,600,000 25,600,000 ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު
12,800,000 12,800,000 ކުދިވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯނު ދިނުމާބެހޭ މަޝްރޫޢު

288,000,000 288,000,000 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ފެސިލިޓީ އެގްރީމެންޓް)
40,203,443 40,203,443 ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

8,108,122 8,108,122 މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރާޑާ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސިސްޓަމް
19,850,880 19,850,880 ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު
13,018,074 13,018,074 ޕޮލިސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް
12,044,032 12,044,032 އެމް.އެން.ޑީ.އެްފ. 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް

68,729,241 68,729,241 ހުޅުމާލޭ މަޝްރޫޢު
12,618,586 12,618,586 ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ލޯން

192,000,000 192,000,000 ) އެޑިޝަނަލް ޕްރޮޖެކްޓް ލޯންސް ބަޖެޓް ސަޕޯޓް (ސަޢޫދީ ގަވަރމަންޓް
924,758,323 93,791,347 27,959,002 40,203,443 288,000,000 107,267,123 203,539,955 36,232,128 18,945,574 29,844,096 12,325,466 66,650,189 ޖުމްލަ

( ަ  405 ަ  404 ާ ް ަ  ް ް ަ  ) ް ަ ަ ު ޫ ް ަ  ެ ެ  ާ ް  ް ެ ު  ާ ާ ު656,254,682 ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ( ތަފްޞީލް ޞަފްޙާ 404 އަދި 405 ގައި )
1,581,013,005 މުޅި ޖުމްލަ

422



ސޮސައިޓީ އިންގް އެގްޒިމް ބޭންކް އޮފް ސަޢޫީދ ފަރާތް
ވަކިފަރާތެއް .އައި .ބީ އެސް ޖެނެރަލް އިފާޑް ޑެނީޑާ ބޭންކް ބޭންކް .ސީ .ބީ .އެސް އެޗް ސިލޯން ފަންޑް އައިޑީބީ ކުވައިތު ފަންޑް އައިޑީއޭ އޯޕެކް ފަންޑް އޭޑީބީ

ޖުމްލަ ހަމަނުޖެހޭ /ފްރާންސް އިޓަލީ ނެދަރލެންޑް ޗައިނާ ކޮލަމްބޯ އޯފިޑް މަޝްރޫޢު

34,240,486 34,240,486 މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

44,152,243 44,152,243 .އެޗް އެކްސްޓެންޝަން .އެމް .ޖީ އައި

26,976,845 26,976,845 ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

16,948,198 16,948,198 ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2

26,880,000 26,880,000 ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

166,208,000 78,400,000 87,808,000 ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (އެކްސަސް ޕްރޮގްރާމް)

67,200,000 67,200,000 ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

31,817,190 31,817,190 ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2

7,989,965 7,989,965 އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

25,045,158 25,045,158 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

220,800,000 220,800,000 ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

62,152,858 62,152,858 ތަރައްޤއާއ ގުޅފައވާ އންސާނ ވަސލަތްތައް ތަރައްޤކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދަށް ބޭރުގެ ލޯނުއެހީގެ ގޮތުގައި ޚަރަދުކުރުމަށް ލަފާކުރި - 2008 (ލަފާކުރި
(qniw Asiwaf ihevid)

(32) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ީ ީލ ީ ި ި ިފ ި ީ

16,736,474 16,736,474 މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

37,609,843 37,609,843 މަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު

101,269,798 101,269,798 ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު

30,421,863 30,421,863 ކުދިވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯނު ދިނުމާބެހޭ މަޝްރޫޢު

172,800,000 172,800,000 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ފެސިލިޓީ އެގްރީމެންޓް)

26,880,000 26,880,000 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

115,380,621 115,380,621 ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

6,695,040 6,695,040 މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރާޑާ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސިސްޓަމް

19,850,880 19,850,880 ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު

35,261,568 35,261,568 އަތޮޅުތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ސިސްޓަމާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު

38,181,926 38,181,926 ޕޮލިސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް

43,475,892 43,475,892 . 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް .އެފް .ޑީ .އެން އެމް

6,784,000 6,784,000 .އޭ) .އެމް މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް (އެމް

9,472,000 9,472,000 ސ. އަތޮޅުގެ ފާޚާނާ ސިސްޓަމް ތަރައްޤީކުރުން

11,216,000 11,216,000 ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު މަސްވެރިކަމާއި ދަ

17,142,861 17,142,861 އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

29,426,419 29,426,419 ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް

59,270,758 59,270,758 ހުޅުމާލޭ މަޝްރޫޢު

11,733,338 11,733,338 .އީ ކޮމަރޝަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް .އެމް އެސް

40,960,000 40,960,000 ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން އިކްވިޕްމަންޓް

106,240,000 106,240,000 ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ލޯން 2

1,667,220,224 78,400,000 140,928,576 26,545,920 11,216,000 220,800,000 115,380,621 40,960,000 172,800,000 138,879,641 131,960,243 280,412,621 61,217,331 68,936,858 53,760,000 125,022,413 ޖުމްލަ

257,077,594 ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ( ތަފްޞީލް ޞަފްޙާ 404 އަދި 405 ގައި )

1,924,297,818 މުޅި ޖުމްލަ
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2008 އަށް 2007 އަށް  2006 ގައި ޢަދަދު

ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ނެގުނު . ޑޮލަރ .އެސް ޔޫ

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެޖެންސީ 1

-                   -                   32,000,000         5,000,000       15/12/10 - 30/03/06 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން ސަޕޯޓް (ކްރެޑިޓް) (ހ)

44,939,853       -                   -                      23,406,173     15/12/10 - 30/03/08

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، މިނިސްޓްރީ 

އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އަދި އެން.ޑީ.އެމް.ސީ

ސަޕޯޓް ޓު ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ (ށ)

( .އޭ .ޑީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން (އައި 2

.އެޗް  ޓީ.އާރު.އާރު.އެފް، އެމް.އީ.އީ.ޑަބްލިޔޫ ، އެމް.އޯ

ޯ ް ެ ަ
(I ްއީ.އާރު.އެލ) ްޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓ (ހ)

ސުނާމީ އާއި ގުޅިގެން ހިންގާ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލޯންގެ ގޮތުގައި ލިބޭފައިސާ 2006 ން 2008

މުއްދަތު މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް ލޯން ދޭ ފަރާތް / މަޝްރޫޢު

ރުފިޔާއިންލޯނުގެ

31,618,099       13,041,536     38,363,251         8,448,776     30/06/09 - 17/03/05 .އީ .އޯ އަދި އެމް

އިންޓަނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  3

1,946,381         -                   -                      2,039,772       31/12/13 - 25/09/05

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް 

މެރީން ރިސޯސަސް

ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން 

ޕްރޮގްރާމް

(ހ)

10,318,362       -                   5,120,000           2,050,000       31/12/13 - 28/06/06

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް 

މެރީން ރިސޯސަސް

ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހެބިލިޓޭޝަން 

ޕްރޮގްރާމް

(ށ)

ރަބޯ ބޭންކް 4

-                   24,356,941       106,193,843       9,565,936       30/07/07 - 14/12/05

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ތ.ވިލުފުށި ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު (ހ)

ސަޢޫދީ ފަންޑު 5

23,680,000       -                   -                      7,400,000       12/2009 - 06/2008

މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސުނާމީ ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް (ހ)

43,519,578       12,000,000     6/2009 - 11/2006 ހިރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ގއ.އެޓޯލް (ށ)
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2008 އަށް 2007 އަށް  2006 ގައި ޢަދަދު

ލަފާކުރި ރިވައިޒްކުރި ނެގުނު . ޑޮލަރ .އެސް ޔޫ
މުއްދަތު މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް ލޯން ދޭ ފަރާތް / މަޝްރޫޢު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ޖޭބިކް / ޖަޕާން 6

19,292,250       5,709,415         -                      23,388,960     30/11/09 - 05/07/06 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން (ހ)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކުވައިތު ފަންޑު 7

25,315,071       -                   -                      5,650,685       30/06/08 - 08/11/05 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ރިހެބިލިޓޭޝަން އޮފް ސުނާމީ ޑެމޭޖްޑް ޔުޓިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް (ހ)

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް 8

56,448,000       -                   -                      12,600,000     15/12/09 - 15/12/07 ހިރު ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިން އިން ސުނާމީ (ހ)

ޖުމްލަ       181,677,094       43,107,892     257,077,594

ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް 9

-                   613,146,790     256,000,000       60,460,000     05/04/08 - 05/04/06 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ސުނާމީ ލައިން އޮފް ކުރެޑިޓް (ހ)

80,000,000       -                   -                      50,000,000     30/09/10 - 30/09/08 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ށ)

މުޅި ޖުމްލަ       437,677,094     656,254,682     337,077,594
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ދަތު
މުއް

ގެ 
ނު
ލޯ

އެކު
 އާ
އަޑް

ޕީރި
ސް 

ގްރޭ

ގްރޭސް

ޕީރިއަޑް އިންޓަރެސްޓް

ލޯނުގެ ޢަދަދު

. .އެސް ޔޫ

ޑޮލަރުން

ލޯނުގައި ސޮއި

ކުރި ތާރީޙް

މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ރުފިޔާ .ޑޮލަރ .އެސް ޔޫ އަހަރު އަހަރު %

ސައޫދީ ފަންޑް

44,152,243           3,449,394        27 7 1 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       4,927,706 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އެކްސްޓެންޝަން 1

87,808,000           6,860,000        28 8 1 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ     19,600,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ( ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (އެކްސަސް ޕްރޮގްރާމް 2

131,960,243         10,309,394      

ކުވެއިތް ފަންޑް

30,684,928           2,397,260        21 4 2 4,794,521       25/10/98 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 1

3 555 558 277 778 22 5 3 5 000 000 އަދ ސޮއ ނުކުރޭ މޯލްޑވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނ ލމޓެޑް މާލޭ އންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 2

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް

2008 ވަނަ އަހަރު ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބިގެން ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާގެ ތަފްޞީލް

2008 ގައި ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ

ކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު

3,555,558             277,778           22 5 3 އދި ސއި ނކރ     5,000,000 މލޑިވސ އއރޕރޓސ ކމޕނީ ލިމިޓޑ މލ އިނޓރނޝނލ އއރޕޓ ތރއޤީކރމގ މޝރޢ 2

26,976,845           2,107,566        22 3 2 16,896,000     24/10/99 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސަރަޙައްދީ ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު 3

61,217,331           4,782,604        

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން

62,152,858           4,855,692        40 10 0.75 12,284,000     10/04/04 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ތަރައްޤީއާއި ގުޅިފައިވާ އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 1

6,784,000             530,000           40 10 0.75 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       5,300,000 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ ( މޮބައިލް ފޯން ބޭންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް (އެމް.އެމް.އޭ 2

68,936,858           5,385,692        

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

67,200,000           5,250,000        25 7 2.5 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ     15,000,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު 1

31,817,190           2,485,718        25 7 2.5 6,105,000       26/07/04 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް / މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޞިއްޙަތާއި ތަޢުލީމާބެހޭ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2 2

30,421,863           2,376,708        25 7 2.5 3,219,459       14/09/05 ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ކުދިވިޔަފާރި ހިންގުމަށް ލޯނު ދިނުމާބެހޭ މަޝްރޫޢު 3

35,261,568           2,754,810        25 7 2.5 6,699,000       26/07/04 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އަތޮޅުތަކުގެ ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ސިސްޓަމާއިބެހޭ މަޝްރޫޢު 4

9,472,000             740,000           27 7 1 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       7,400,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ ސ. އަތޮޅުގެ ފާޚާނާ ސިސްޓަމް ތަރައްޤީކުރުން 5

106,240,000         8,300,000        3.5 1 LIBOR+1 8,300,000       24/10/07 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޮގަނައިޒޭޝަން ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ ލޯން 2 6

280,412,621         21,907,236      

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

11,216,000           876,250           40 10 0.75 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       3,505,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް މެރީން ރިސޯސަސް ނޑުވެރިކަމުގެ މަޝްރޫޢު މަސްވެރިކަމާއި ދަ 1
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ލޯނުގެ ޢަދަދު
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ޑޮލަރުން

ލޯނުގައި ސޮއި

ކުރި ތާރީޙް

މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ރުފިޔާ .ޑޮލަރ .އެސް ޔޫ އަހަރު އަހަރު %

2008 ގައި ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ

ކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު

.ބީ ) .ޑީ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް ( އޭ

16,948,198           1,324,078        32 8 1 - 1.5 6,000,000       20/09/05 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢު ފޭސް 2 1

7,989,965             624,216           32 8 1 - 1.5 8,000,000       26/04/02 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، އެނަރޖީ އެންޑް ވޯޓަރ އަތޮޅުތަކުގައި އިލެކްޓްރިސިޓީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 2

25,045,158           1,956,653        32 8 1 - 1.5 9,500,000       26/04/02 ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 3

16,736,474           1,307,537        32 8 1 - 1.5 6,115,250       07/05/04 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން،އެމްޕްލޯއިމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ސެކިޔުރިޓީ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 4

17,142,861           1,339,286        32 8 1 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       7,500,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ފިނޭންޝިއަލް މެނޭޖްމަންޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 5

29,426,419           2,298,939        32 8 1 6,000,000       29/08/07 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް 6

11,733,338           916,667           34 10 1.5 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       5,500,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން އެސް.އެމް.އީ ކޮމަރޝަލައިޒޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 7

125,022,413         9,767,376        

އޯޕެކް ފަންޑް - އޯފިޑް

26,880,000           2,100,000        20 5 4.25 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       6,000,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 1

26,880,000           2,100,000        22 5 3 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       6,000,000 _________ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 2

53,760,000           4,200,000        

ޑެނީޑާ

220,800,000         17,250,000      15 5 EURIBO+0.8% އަދި ސޮއި ނުކުރޭ     23,000,000 ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 1

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން

37,609,843           2,938,269        6.5 1.5 LIBOR + 3 8,081,240       29/11/05 ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް މަސްވެރިކަމުގެ ސަރަޙައްދު ބެލެހެއްޓުމަށް އުޅަނދެއް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު 1

101,269,798         7,911,703        6.5 1.5 US Prime + 1.5 14,963,727     13/09/05 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ސަރުކާރުގެ އޮފީސް ޢިމާރާތެއް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު 2

138,879,641         10,849,972      

. .ސީ .ބީ .އެސް އެޗް

172,800,000         13,500,000      8 2 LIBOR + 2.55 30,000,000     23/09/07 _________ ( އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (ފެސިލިޓީ އެގްރީމެންޓް 1

އިންގް ބޭންކް / ނެދަލޭންޑް

115,380,621         9,014,111        12 2 EURIBO+0.45 12,087,296     20/06/07 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގއ.ވިލިނގިލީ ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު 1

427ސޮސައިޓީ ޖެނެރަލް އިޓަލީ / ފްރާންސް
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މަޝްރޫޢު ހިންގާ ފަރާތް ލޯނުދޭ ފަރާތް / މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ރުފިޔާ .ޑޮލަރ .އެސް ޔޫ އަހަރު އަހަރު %

2008 ގައި ލޯނުން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ

ކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު

6,695,040             523,050           9 2 4.39 8,891,850       03/06/04 މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ރާޑާ ކޮމިޔުނިކޭޝަން ސިސްޓަމް 1

19,850,880           1,550,850        7 2 LIBOR + 1.6 2,215,500       09/08/05 ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިކްވިޕްމަންޓް ހޯދުމުގެ މަޝްރޫޢު 2

26,545,920           2,073,900        

ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

38,181,926           2,982,963        5,000,000       05/06/06 މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް ޕޮލިސް 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް 1

43,475,892           3,396,554        5,000,000       05/06/06 ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް އެމް.އެން.ޑީ.އެފް. 9 ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން ޢިމާރާތް 2

59,270,758           4,630,528        10,000,000     15/10/06 ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ހުޅުމާލޭ މަޝްރޫޢު 3

140,928,576         11,010,045      

އެގްޒިމް ބޭންކް ޗައިނާ

40,960,000           3,200,000        13 3 2.5 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ       3,200,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ވޭސްޓް ކަލެކްޝަން އިކްވިޕްމަންޓް 1

ނޑަނޭޅޭ ވަކިފަރާތެއް ކަ

78,400,000           6,125,000        12 3 LIBOR + 3 އަދި ސޮއި ނުކުރޭ     17,500,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޕަބްލިކް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ( ބަނދަރު ހެދުމާއި ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު (އެކްސަސް ޕްރޮގްރާމް 1

މުޅި ޖުމްލަ    130,251,580      1,667,220,224

9 1 Libor + 3
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ސާޕްލަސް / (ޑެފިސިޓް) ޚަރަދު ލިބުނު

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

1997 ވަނަ އަހަރު          2,127,138,621       2,023,174,962         103,963,659

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިސާއާއި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

( 1997 ން 2006 އަށް )

(33)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

)ޑެފިސިޓް )

1998 ވަނަ އަހަރު          2,243,187,618       2,234,764,858             8,422,760

1999 ވަނަ އަހަރު          2,498,738,384       2,659,097,544        (160,359,160)

2000 ވަނަ އަހަރު          2,577,435,901       2,865,567,213        (288,131,312)

2001 ވަނަ އަހަރު          2,884,533,110       3,065,942,439        (181,409,329)

2002 ވަނަ އަހަރު          3,345,271,784       3,320,173,520           25,098,264

2003 ވަނަ އަހަރު          3,900,713,956       3,726,773,021         173,940,935

2004 ވަނަ އަހަރު          4,277,315,818       4,014,804,943         262,510,875

2005 ވަނަ އަހަރު          5,229,814,508       6,025,278,409        (795,463,901)

2006 ވަނަ އަހަރު          7,095,553,187       7,345,600,871        (250,047,684)
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`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

( 1997 ން 2006 އަށް )

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް / ސާޕްލަސް ދައްކާ ކުރެހުން
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2006 ގައި 2005 ގައި 2004 ގައި 2003 ގައި 2002 ގައި 2001 ގައި 2000 ގައި 1999 ގައި 1998 ގައި 1997 ގައި

ލިބުނު ލިބުުނ ލިބުުނ ލިބުނު ލިބުުނ ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ލިބުުނ ލިބުުނ ތަފްޞީލް
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީއަށް ލިބުނު   1,684,000,070   1,813,792,691   2,103,120,182   2,258,973,977   2,332,334,669   2,615,464,311   3,123,716,347   3,420,801,219   3,638,229,510   5,328,330,621

ފަންޑް އެކައުންޓްތަކަށް ލިބުނު        17,631,412        16,730,258        25,323,281        23,242,931        40,939,374        40,427,879        59,325,194        61,547,483      261,604,891        78,056,086

ސަރުކާރުގެ ލޯނު ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބުނު                     -                    -                     -                     -                     -                     -                    -      126,332,003        38,114,551        15,612,197

ު ު  ް ާ ަ  ަ ު ޮ  ެ ެ  ޭ

`

( 1997 ން 2006 އަށް )

ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ
2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(36)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބުނު      21,072,861      30,168,235      22,588,900      35,838,871      44,095,355      60,111,600       51,219,078       58,764,661       58,150,753        74,220,357

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޚަރަދަށް ލިބުނު ހިލޭ އެހީ      147,143,361      134,327,338      140,146,779      130,075,738      167,606,912        72,403,917        72,374,323        14,060,506      766,371,878      793,216,755

މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޚަރަދަށް ލިބުނު ލޯން އެހީ      257,290,917      248,169,096      207,559,242      129,304,384      299,556,800      556,864,077      594,079,014      595,809,946      467,342,925      806,117,171

ޖުމްލަ   2,127,138,621   2,243,187,618   2,498,738,384   2,577,435,901   2,884,533,110   3,345,271,784   3,900,713,956   4,277,315,818   5,229,814,508   7,095,553,187

2006 ގައި 2005 ގައި 2004 ގައި 2003 ގައި 2002 ގައި 2001 ގައި 2000 ގައި 1999 ގައި 1998 ގައި 1997 ގައި

ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ތަފްޞީލް
ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓް ޚަރަދު   1,585,156,811   1,821,194,899   2,272,215,803   2,564,178,516   2,539,811,401   2,614,478,672   2,959,097,632   3,266,658,735   4,506,630,940   5,626,698,022

ފަންޑް އެކައުންޓްތަކުގެ ޚަރަދު        11,672,185        14,774,515        18,991,298        21,353,372        34,113,445        37,523,116        59,228,857        49,899,963      218,466,519        56,401,852

ސަރުކާރުގެ ލޯނު ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކުގެ ޚަރަދު                     -                    -                     -                     -                     -                     -                    -        43,628,825        16,732,705          2,500,000

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޚަރަދު        21,911,688        16,299,010        20,184,422        20,655,203        24,853,881        38,903,738        41,993,195        44,746,968        49,733,442        60,667,071

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބުނު ހިލޭ އެހީގެ ޚަރަދު      147,143,361      134,327,338      140,146,779      130,075,738      167,606,912        72,403,917        72,374,323        14,060,506      766,371,878      793,216,755

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލބުނު ލޯން އެހގެ ޚަރަދު    257,290,917    248,169,096    207,559,242    129,304,384    299,556,800    556,864,077     594,079,014     595,809,946      467,342,925      806,117,171

ދައުލަތުން ހިނގި ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ
( 1997 ން 2006 އަށް )

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ދ ީ ލ ލި ޢތ

ޖުމްލަ   2,023,174,962   2,234,764,858   2,659,097,544   2,865,567,213   3,065,942,439   3,320,173,520   3,726,773,021   4,014,804,943   6,025,278,409   7,345,600,871
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2006 ގައި 2005 ގައި 2004 ގައި 2003 ގައި 2002 ގައި 2001 ގައި 2000 ގައި 1999 ގައި 1998 ގައި 1997 ގައި
ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ލިބުނު ތަފްޞީލް

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ         864.1         902.7         977.3      1,013.8      1,046.6      1,091.7      1,268.7      1,647.3      1,722.8      2,370.4

އިމްޕޯޓް ޑިޔުޓީ         552.8         576.5         628.5         652.6         661.7         692.1         817.1      1,135.9      1,245.7      1,684.0
ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް         257.0         257.7         276.0         276.6         292.7         305.2         359.8         409.5         345.0         495.7

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް           27.3           35.4           42.1           46.9           52.4           50.9           46.2           48.6           65.7           91.4
އެހެނިހެން ޓެކްސް         27.0          33.1         30.7         37.7         39.8         43.5          45.6          53.3          66.4           99.3

`

( މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން )

ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިސާ
1997 ން 2006 އަށް

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

(37)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

ި

ޓެކްސް އާ ނުބެހޭ އާމްދަނީ         837.5         927.8      1,151.1      1,268.4      1,326.6      1,564.2      1,914.3      1,961.3      2,215.1      3,051.7

ސަރުކާރުގެ ވިޔަފާރި ތަންތަނަށް ފައިދާއިން ލިބޭ         212.8         276.5         369.9         363.7         389.9         433.4         589.4         571.4         622.8         742.1
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކާއި ތަންތާގެ ކުިލ           15.5           18.8           16.7           18.3           18.9           20.5           22.7           25.2           29.1           23.6

ސަރުކާރުގެ ރިޒޯޓްތަކުގެ ކުިލ         248.5         267.4         351.9         416.7         423.2         577.9         539.9         512.0         566.8      1,281.3
ވިޔަފާރިކުރުމަށާއި އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ދޫކުރާ ބިމުގެކުިލ             1.7             6.4             8.5             9.8             9.9           23.1           35.8           35.3           32.8           43.4
ރޯޔަލްޓީ           31.9           30.5           34.4           43.6           46.7           64.8           74.1           98.2           75.3           99.2

ބިދޭސިން ރާއްޖޭގައި ތިބުމުގެ ފީ           36.3           45.0           49.5           52.6           13.2             4.0             4.2             4.3             4.3             4.9
ވޯރކް ޕާމިޓް ފީ             -             -             -             -           76.1           79.9           86.8           98.3         105.6         140.5
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯންތަކުން އަނބުރާލިބުނު ފައިސާ           35.6           57.7           58.9           69.1           56.1           62.7         199.9         240.1         135.3         105.0
ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯންތަކުގެ ސަރވިސް ޗާޖަސް         132.3           96.3           91.5           85.2           79.1           92.5         100.0           71.3           85.7           77.1

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުްނ         105.3         112.5         144.5         186.2         172.6         165.0         202.2         243.7         295.8         440.9
އޮފީސްތަކުގައި ހުންނަ ފަންޑު އެކައުންޓްތަކަްށ           17.6           16.7           25.3           23.2           40.9           40.4           59.3           61.5         261.6           78.1
ސަރުކާރުން ލޯން ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކަށް ލިބޭ             -             -             -             -             -             -             -             -             -           15.6

ރާއްޖެއިން ލިބޭ ޖުމްލަ       1,701.6       1,830.5       2,128.4       2,282.2       2,373.2       2,655.9       3,183.0       3,608.6       3,937.9       5,422.1

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާިއން ލިބޭ            21.1            30.2            22.6            35.8            44.1            60.1            51.2            58.8            58.2            74.2

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ          147.1          134.3          140.1          130.1          167.6            72.4            72.4            14.1          766.4          793.2

ިއެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ          257.3          248.2          207.6          129.3          299.6          556.9          594.1          595.8          467.3          806.1 ި ީ ި ި ި

މުޅި ޖުމްަލ       2,127.1       2,243.2       2,498.7       2,577.4       2,884.5       3,345.3       3,900.7       4,277.3       5,229.8       7,095.6

. 435ނޯޓް : ސަރުކާރުން ލޯނު ދޫކުރާ އެކައުންޓްތައް ބަޖެޓް ހިސާބުގެ ތެރެއަށް ވެއްދީ 2006 ން ފެށިގެންނެވެ



`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ދައުލަތަށް ލިބުނު ފައިސާ ދައްކާ ކުރެހުން
( 1997 ން 2006 އަށް )
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2006 ގައި 2005 ގައި 2004 ގައި 2003 ގައި 2002 ގައި 2001 ގައި 2000 ގައި 1999 ގައި 1998 ގައި 1997 ގައި
ހިނގި ޚަރަުދ ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަުދ ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

މުވައްޒިފުންގެ މުސާރަ           269.9           290.7           366.1           466.9           505.8           533.9           564.1           718.7           974.3        1,085.1

މުވައްޒިފުންނާ ބެހެ އެހެނިހެން ޚަރަދު           189.0           212.4           282.3           363.1           413.7           438.9           471.3           567.6           713.1           840.1

ޕެންޝަނާއި، ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެހެނިހެން ފައިސާ             12.9             13.8             18.9             23.6             27.3             31.3             35.0             40.5             65.1             74.4

ނޑާއި ވައިގެ ދަތުރު ޚަރަދު             44.2             49.4             56.4             61.2             57.3             58.6             58.7             67.2             91.4           120.0 އެއްގަމާއި، ކަ

އޮފީސް ސަޕްލައިޒް           134.1           172.2           206.8           221.3           238.6           212.4           265.0           288.9           339.5           414.7

175 8 125 3 115 0 105 8 92 2 86 6 85 1 71 7 61 4 57 4 މަރާމާތު ކުރުމާއ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

( މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން )

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ނޑު ބައިތަކުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު މުޅި ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ މައިގަ
1997 ން 2006 އަށް

(39)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

ދ           57.4            61.4           71.7           85.1           86.6           92.2           105.8         115.0           125.3           175.8 ޓ ލ ި ތ

ޓެލެފޯން ޚަރަދު             24.9             31.3             44.4             59.1             61.3             58.8             58.1             71.2             76.7             83.7

އިލެކްޓްރިކް ފީ             40.7             47.3             55.2             68.4             70.8             85.3             89.3           102.1           129.9           186.2

އެހެނިހެން މުވާޞަލާތާއި ބޭނުންކުރެވޭ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު           170.4           168.1           185.5           223.9           226.6           247.7           264.5           342.7           390.9           538.1

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ލޯނުގެ ސަރވިސްޗަރޖް             49.1             44.8             54.1             65.2             75.7             85.4             80.1             70.6             75.7           107.7

ރާއްޖޭގެ ބޭރު ލޯނުގެ ސަރވިސްޗަރޖް             38.0             36.8             44.6             41.2             40.8             51.1             55.1             68.0             79.2             91.1

ސަބްސިޑީޒް ( ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތް އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ )             15.2             16.2               8.8               7.8               6.1               5.1               4.2             12.2           186.9           102.3

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ             32.3             42.4             41.4             44.1             45.8             46.8             87.9           103.3             92.7           106.2

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ             10.8               8.4               9.9               9.0               9.8             10.3             12.4             12.1             19.4             17.3

މުވައްޒިފުން ތަމްރީން ކުރުމާއި ކޯސް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު             56.0             60.6             52.9             60.3             23.2             80.1           105.0           135.9           129.4           148.7

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީ އާއި އިނާމުގެ ފައިސާ             37.1             42.1             46.5             75.7             82.0             71.5             89.2             72.1        1,153.3        1,516.4

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ        1,182.0        1,297.9        1,545.5        1,875.9        1,971.4        2,109.4        2,345.7        2,788.1        4,642.8        5,607.8

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

އޮފީސް ހިންގުން - ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           210.5           170.0           288.5           204.5           259.5           120.2           140.3           223.3           293.9           310.9

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ           489.4           623.7           618.1           604.4           620.4           807.2           941.1           688.3           772.0           763.6

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން             85.1           118.9           150.9           125.7           153.8           184.5           174.9           192.1           232.8           276.9

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު             56.2             24.3             56.1             55.1             60.8             98.9           124.8             77.3             61.2           378.3

ލޯނު ދޫކުރުން               -               -               -               -               -               -               -             45.7             22.6               8.1

ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ           841.2           936.9        1,113.6           989.7        1,094.5        1,210.8        1,381.1        1,226.7        1,382.5        1,737.8

ް ު މުޅި ޖުްމަލ      2,023.2       2,234.8      2,659.1      2,865.6      3,065.9      3,320.2        3,726.8      4,014.8        6,025.3        7,345.6ު
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2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން މިލިޔަން

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

I ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް    766.2 37.9     799.1 35.8  1,074.7 40.4  1,164.5 40.6 1,088.1 35.5 1,029.8 31.0 1,204.9 32.3 1,361.3 33.9 1,976.2  32.8 2,375.4    32.3

ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު    429.2 21.2     428.8 19.2     547.6 20.6     715.6 25.0    624.2 20.4    610.5 18.4    650.9 17.4    730.6 18.2 1,123.4  18.7 1,384.0    18.8 1

ދިފާއީ ކަންތައްތަށް ބެލެހެއްޓުން        -   -         -   -         -   -        -   -        -   -        -   -        -   -        -   -    416.3    6.9    418.8      5.7 2

ޢަދުލު އިންސާފާއި އަމަން ޤާއިމުކުރުން    337.0 16.7     370.3 16.6     527.1 19.8     448.9 15.6    463.9 15.1    396.3 11.9    532.1 14.3    598.1 14.9    391.9    6.5    502.0      6.8 3

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން      - -       - -         - -      - -      - -    23.0 0.7     21.9   0.6      32.6 0.8     44.6    0.7      70.6      1.0 4

( 1997 ން 2006 އަށް )

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު

(40)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް

ި ި ި ި

II އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު    750.0 37.1     993.7 44.4  1,022.9 38.5  1,140.5 39.8 1,198.3 39.1 1,532.8 46.2 1,667.6 44.8 1,752.1 43.7 2,983.1  49.5 3,639.4    49.6

ތަޢުލީމު    318.4 15.7     432.1 19.3     450.8 17.0     541.2 18.9    515.6 16.8    636.8 19.2    723.6 19.4    755.0 18.8    849.7  14.1 1,051.8    14.3 4

ޞިއްޙަތާއި ވެލްފެއަރ    278.5 13.8     295.5 13.2     329.4 12.4     376.2 13.1    400.5 13.1    415.9 12.5    504.6 13.6    596.6 14.9 1,021.5  16.9    988.7    13.5 5

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް    153.1   7.6     266.1 11.9     242.7   9.1     223.1   7.8    282.2   9.2    480.1 14.5    439.4 11.8    400.5 10.0 1,111.9  18.5 1,598.9    21.8 6

III އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދު    334.8 16.5     241.5 10.8     311.9 11.7     328.5 11.5    509.2 16.6    436.6 13.1    544.2 14.6    570.7 14.2    678.3  11.3    855.1    11.6

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން      21.8   1.1       22.0   1.0       23.2   0.9       47.7   1.7      39.3   1.3      17.9   0.5      26.2   0.7      25.2   0.6      61.7    1.0    112.0      1.5 7

ޓޫރިޒަމް      23.9   1.2       15.8   0.7       22.9   0.8       27.7   1.0      31.4   1.0      35.9   1.1      34.9   0.9      56.3   1.4      57.4    1.0    100.8      1.4 8

މަގާއި ބަނދަރު    217.2 10.7     159.1   7.1     215.6   8.1     166.2   5.8    305.9 10.0    306.3   9.2    430.1 11.5    376.6   9.4    438.3    7.3    413.5      5.6 9

މުވާޞަލާތު      34.7   1.7         2.3   0.1       22.3   0.8         4.5   0.1      33.2   1.1        8.1   0.2      17.2   0.5      48.4   1.2    107.6    1.8      53.2      0.7 10

ވިޔަފާރި        8.1   0.4         6.3   0.3         7.0   0.3         6.1   0.2        4.7   0.1        5.0   0.2        5.8   0.2      44.1   1.1        6.0    0.1    145.6      2.0 11

އިލެކްޓްރިސިޓީ      29.1   1.4       36.0   1.6       20.9   0.8       76.3   2.7      94.7   3.1      63.4   1.9      30.0   0.8      20.1   0.5        7.3    0.1      30.0      0.4 12

IV ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން    172.2   8.5     200.5   9.0     249.6   9.4     232.1   8.1    270.3   8.8    321.0   9.7    310.1   8.3    330.7   8.2    387.7    6.4    475.7      6.5

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު      87.1   4.3       81.6   3.7       98.7   3.7     106.4   3.7    116.5   3.8    136.5   4.1    135.2   3.6    138.6   3.4    154.9    2.6    198.8      2.7 13

ލޯން އަދާކުރުން      85.1   4.2     118.9   5.3     150.9   5.7     125.7   4.4    153.8   5.0    184.5   5.6    174.9   4.7    192.1   4.8    232.8    3.8    276.9      3.8 14

މުޅި ޖުމްލަ 2,023.2  100  2,234.8  100  2,659.1  100  2,865.6  100 3,065.9  100 3,320.2  100 3,726.8  100 4,014.8  100 6,025.3   100 7,345.6     100

1997 ން 2001 ގެ ނިޔަލަށް ތިމާވެށި ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނިފައިވަނީ ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު ގައެވެ.

1997438 ން 2004 ގެ ނިޔަލަށް ދިފާއީ ކަންތައްތަށް ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު ހިމެނިފައިވަނީ އަމަންޤާއިމު ކުރުމާއި އަދުލްއިންސާފް ޤާއިމްކުރުން ޚަރަދު ގައެވެ.



`

 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތް ދައްކާ ކުރެހުން
2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ
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(41)މަޢުލޫމާތު  ބަޖެޓް
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ަވނަ  2007

ޫރޢުެގ ަދށުްނ 

 .  

އިތުަރށް އަުއ 

ޢުއަްށ ުޖމްަލ 

ރުިފާޔ  22,0

ކުގެ އިުތރަްށ 

މާާރްތ ޢި ުޢގެ 

.  ފެށިަފއެވެ

ތިބޭެނ ަމުގ 

ވާ ަރށްަރށުެގ 

 ލމާތު 

ރމުެގ ޭބނުުމަގިއ 

ހިފަިއވާ މިަމޝްޫރ

މުޅިްނ ިނމޭެނެއވެ

ންާދ ކޯސްތަކުެގ އ

ފާކުރާ ިމމަްޝޫރޢު

000ޢއަްށ ޖުމްަލ 

ނަގމުްނާދ ކޯސްަތކު

ިހފައިާވ ިމމަްޝރޫުޢ

  

ަމސައްކަތް ަވީނ

އެކު ިކޔަަވްނ 

އިންކޮްށ ިނމިފަިއވާ

ާ ކއި ބެހޭ މަޢުލޫ

 ާޖަގ ިއތުުރ ުކރު

ރދުކުރުަމށް ހަަމެޖ

ވަަނ އަަހރު މު 20

 މިާހރު ިހނގަުމން

ފާނިޭމނެ ަކމަްށ ލަ 

ޔަަލށް ިމމަްޝރޫޢު

ސގަިއ މިހާުރ ިހނ

 ކުރުަމށް ހަަމޖެިހ

. ވަނަ އަހަުރެއވެ

މާރާތްކުުރމުެގ ަމޢި 

ިއއެއާނަްށ ފަސޭހަ 

ާމރާްތ ޑިަޒއިޢިރު 

  

 

  ައންދާޒާ 

ތި މަޝްރޫޢުތަކާ

ތަކެްއ ިހންުގމަްށ

ރުިފާޔ ޚަަރ 9,22

008މަސައްކަެތއް 

ކެމްޕަްސަގިއ. ސ

 ޖުަލއި މަުހ ނި

ގެ ނިޔަ 2007އި 

ކެްމަޕްސ .ދކީ ހދ

ރުިފާޔ ޚަަރުދ 1

ވަ 2009ރެެވނީ 

ޢި އި ކެްމޕަސް 

ށެގ ދަިރވަރުްނނަ

އުެގ ަދށުްނ ިމާހރު

`

ގެ ބަޖެޓް ައ 200

ނ ބައެއް ބޮޑެތި

ަ އިތުަރްށ ާއ ކޯްސ

26,400ުޖމްލަ  

ޝްރޫުޢގެ ހުރިާހ މަ

ގެ މަޤްސަދަކީ ސ

ެގަވަނ އަަހރު 

ުޖލައި 31. ފެއވެ

ދަކޞަ ރޫުޢެގ މަޤް

0,992,750ލަ 

ޭމނެ ކަަމށް ަލފާކު

ކުުޅދުއްުފށީަގއ.ހދ

ށްަރުށ ެއހެްނ ރަ 

ފެށުުނ ިމމަޝްޫރއު

08

އަހަރު ހިންގުނު

  ބިނާކުރުން 

  ރން 

ންާދ ކޯސްތަުކެގ އ

.ޝްރޫުޢ ފެށިަފެއވެ 

ަމޝް.  ިނމިަފއެވެ

  ރމް ބްލޮކް 

ޝްޫރޢުފށުުނ މިމަ 

2008. ކުރުމެވެ

ށް ވަނީ ހަަމެޖހިފަ

  

ހ ެފށުުނ މިަމޝް

ުޖމް. ތުރުކުުރެމވެ

ިމމަްޝރޫޢު ނިޭމ 

  ން 

ހިަތދޫ، ހ. ސ

ސްގަިއ ިކޔަާވ

ރުގެ ޫޖން ަމހު ފެ

ވަނަ  2007

ރވުމާއި މީހުން ބި

ތަަރއްޤީ ުކރުޕްސ 

 ިމހާުރ ިހނަގުމން

ަމހު ަވނީ މިަމޝް

ސތަްއ ޑިޒަިއންކޮށް

ލާްސޫރކް އިބްލޮކާ

ރގެ ޖޫްނ ަމހު ފެ

މަްށ ާޖގަ އިުތުރކު

ަރދު ކުުރމަށްޚަޔާ 

   

ލާސް ރޫްމ ބްޮލކް

ރެގ ެޖނުައީރ ަމހު

ްނގުމަްށ ޖާަގ އިތު

.ންކޮްށ ިނމިފަެއވެ

މާރާްތ ުކރުްނޢި ނލު 

ިތނަޫދ،.ށން ގދ

ދަީކ ކެމްަޕސޞަޤ

ވަނަ ައަހރު 200

   

ތަޢުލީމު ކުރިއެރު

 

ިތނަޫދ ކެްމޕަސ. ދ

ކެްމޕަްސގަިއ . ދ

ހަުރެގ ެޖނުައީރ ަމ

ހާުރ ަވނީ ކްާލސް

ހިތަޫދ ޮއފީްސ ބް.ސ

ވަނަ ައަހރު 200

ސްތަކެއް ހިްނުގމަ

ުރފިޔާ 6,751,00

.ީނ ޚަަރދުެވފަެއވެ

ލާކުުޅދުއްުފށީ ކް.ދ

ވަަނ ައަހރު 200

ުއ ކޯސްތަކެްއ ހިނ

ހާުރ ަވނީ ޑިަޒއިން

މްޕަްސ ަގއި ަދނާ

މަްޝރޫުޢގެ ަދށު

މަްޝރޫުޢގެ ަމޤް

7. ހިކޮށްިދނުެމވެ

  

ތަ - 1

 

ގދ

ގދ

އަހަ

މިހާ

ސ

07

ކޯސ

00

ވަނ

ހދ

07

އަުއ

މިހާ

ކެމް

މިމަ

މިމަ

ފަހ
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ްށ ަހމަޖެހިަފިއާވ ރުފިޔާ ަޚރަދު ކުުރމަ  28,425,200ުޖމްލަ . ކެމްޕަސްަތއް ވަީނ ޓެންޑަރ ޮކށް ކޮންޓްރެކްޓް ަހާވލުކުރެވިަފއެވެ

  . ަގއި ުމޅިްނ ިނމޭެނކަމަށް ލަފާުކރެެވެއވެ 2008މިމަްޝރޫޢު ޑިެސމްބަރ 

  ކެްމޕަްސ ަދނާލު .ގދ

ކެްމޕަްސގަިއ ހިްނގާ ކޯްސތަކުގަިއ ކިަޔވާ ެއެހން ަރށްރަުށެގ .ވަނަ އަަހރުގެ ޖޫްނ ަމހު ފެށުނު މިަމޝްޫރޢުގެ މަޤްސަދަކީ ގދ 2007

ރަދުުކރައްަވިއގެްނ ޚަ ރުފިޔާ  8,716,400ސަރުކާރު ބަޖެުޓން . ދަިރވަުރންަނށް ަފސޭހަކާއިއެކު ިކަޔވަން ތިބޭނެ ަމުގ ފަހިކޮށްިދުނމެވެ

  . ގަެއވެ 2008މަްޝރޫޢު ނިޭމނެ ކަަމށް ލަފާކުެރެވނީ ޑިސެމްބަރ ހިްނގަާވ މި 

  ރާއްެޖތެޭރ ސްކޫްލތަކުގެ ފެްނވަުރ ރަނގަޅު ކުުރން 

މިލިަޔން  21.5މިިލޔަްނ ރުިފޔާެގ ެތރެއިްނ އޮކްޓޯަބރ ެގ ިނޔަލަްށ  32.1ަވަނ އަަހރު ަކނޑަެއޅުނު  2007މި ަމޝްރޫުޢެގ ަދށުން 

ކުުރާމއި ފަުރނީޗަރގެ ފެންަވރު ރަނގަުޅ ކޮށް ދިުނމާިއ ަބއެްއ ކްލާސްތަްއ އިތުރުކޮްށ ދިުނަމށް ރުފިާޔ ސްކޫލްަތްއ ައޕްްގރޭޑް 

  .ޚަރަުދވެފަިއ ވެެއވެ 

މިލިަޔން  7ގަިއ އިުތރު ކުރެވުުނ  2007 ްސ ރޫމް އާިއ ހޯްލގެ މަސައްކަަތށްކްލާ ބުރި 3އަޮތޅު ަތޢުލީމީ މަރުކަުޒގެ .އަިދ ޏ

 .ރުފިާޔ އޮކްޓޯބަރ ގެ ނިޔަަލށް ަޚަރދު ކުެރވިަފއި ވެެއވެ މިލިަޔން 3.2ރުފިާޔގެ ތެެރއިްނ 

 ޣާޒީ ސްކޫލް ިޢާމރާތް ކުުރުމގެ ަމޝްރޫޢު 

ެގ  2007ީނ ޢިާމރާްތ ޮކށް ނިިމގެްނ ގަިއ ޢިާމރާްތ ކުރެއްިވ ސްކޫލް ވަސިންަގޕޫުރ ސަުރކާރުގެ ހިލޭ އެީހގެ ދަުށން ހުުޅާމލޭ

  .ޮޑލަރެއވެ. އެސް.މިިލޔަްނ ޔޫ 3.6ޅިަފއިަވނީ ިމ ަމޝްރޫުޢއަށް ަކނޑައެ . ތެރޭަގއި ހުުޅވިފަެއވެ

 ސްކޫލް ރެސިޑެްނޝަލް ލަރިނންގ ސެންަޓރ އާިއ މަލްޓިާޕޕަސް ިބްލޑިންގ ައދި ސްޫކލް ރެޝަ ނަލަިއޭޒޝަްނ ަމޝްރޫޢު 

ިއ ގަ 2007ެއ މަްޝޫރޢު ައށް . ނައިަފރުެގ މަަސްއކަތް ކުެރވިފަިއ ެވއެވެ.ޭއދަފުށި، ޅ.ަގިއ ބ 2007މި ަމޝްރޫުޢެގ ަދށުން 

ނޑައެުޅނު  .މިިލޔަްނ ރުިފޔާ ޚަރަުދ ވެަފިއވެެއވެ  1.6މިިލޔަްނ ރުިފާޔގެ ތެރެިއްނ  5.9ކަ  

 

 ސިއްޙީ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުން  - 2

  މާާރތް ކުރުމާިއ މަާރމާުތ ކުރުން ޢިރަށްރަުށެގ ހެލްްތ ޕޯސްޓް 

މާރާތްޮކށް އަިދ މަާރމާތުުކރުުމެގ މަަސއްކަްތ ޢިމިމަްޝރޫުޢގެ ަދށުްނ ިމއަހަުރެވސް ވަރަްށ ގިަނ ރަްށރަުށެގ ހެްލތް ޕޯސްޓްަތްއ 

    މިހެްލތް ޯޕސްޓްތަކުގެ ޖުްމލަ ޚަރަދަކީ . ހެލްްތ ޕޯސްްޓގެ ަމސައްކަތް ިމއަަހރު ތެރޭ ެފށުެނވެ 23ިމޮގތުން . ކުރެވުެނވެ

ްއޔިުތންަންށ ހާލަުތ ަރނގަޅުޮކށް އަިދ ރަ ޙީމިަމޝްރޫުޢެގ މަޤްސަދަކީ ރަށްރަުށގެ ސިއް . ފިާޔއެވެރު 11,313,692.26

  . ފަސޭހަކަމާިއއެކު ސިއްީހ ފަުރވާ ިލބޭނެ ވަސީލަްތތަެކއް ޤާިއމްކުރުެމވެ
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  ރަށްރަުށެގ ހެލްްތ ސެންޓަރ އެުޅމާިއ މަާރމާތުކުުރން 

. ކުެރވިފަެއވެހެލްްތ ސެންަޓުރގެ މަސައްަކތްަވީނ  20ރަށްރަުށެގ ހެްލްތ ސެްނޓަރ އެުޅމުެގ ަމޝްޫރއުެގ ަދށުްނ މިއަަހުރ ތެޭރަގއި 

ަފރުާވ ލިބޭެނ ޮގްތ  ޙީ ހާަލުތ ރަނގަުޅކޮށް އަިދ ަރށްަރށުެގ ަރއްިޔތުްނަނށް ަފސޭހަކަާމއިެއކު ސިއް ޙީ އަީކ ރަށްރަުށެގ ިސއްޢުމިމަްޝރޫ

ަމށް ރަުދ ކުރުޚަުރފިާޔ  29,263,484.03 ލަުޖމް ިމމަޝްރޫުޢއަށް . ޝްރޫޢުއެެކވެމަގުަފހިކޮްށދިުނުމގެ ގޮުތން ުކރިައށް ގެްނެދވޭ މަ 

  . ވަީނ ަހމަޖެިހފަެއވެ

  

  މާރާްތ ކުުރން ޢި އަތޮުޅ ހޮްސޕިޓަްލ ައޕްްގރޭޑް ކުުރާމއި 

. ުދމަތްަތްއ ިއތުރަްށ ުފޅާކުރުމުެގ މަޤްސަުދގަިއ ިހންޭގ ަމޝްރޫޢުއެެކވެޙި  ޙީމިމަްޝރޫުއެގ ަމޤްސަދަކީ އަތޮުޅަތކުގަިއ ެދޭވ ިސއް

ރުިފާޔ  18,830,283.88ިމަމޝްރޫޢުައްށ ުޖްމލަ . އަޮތުޅ ޮހސްޕިޓަލެްއެގ ަމސައްކަްތ ަވީނ ކުރެވިފަެއވެ 7މިޮގތުްނ މިއަަހުރ 

  . ރަދުކުުރމަްށ ަވނީ ަހމަެޖހިފަެއވެޚަ

  

   ަޝންޕަބްލިކް ހެްލތް ެލބޯޓްރީ ކޮްމޕްލީ

ުދމަްތ ޙި އެކި ިޑާޕރޓްމަްނޓްތަްއ ެއއް ުފރާޅެްއެގ ދަުށން ލްްތެގ ަދށުްނ ހިނގަުމންާދ އެކި މަޝްޫރޢުެގ ަމޤްސަދަކީ މިނިްސޓްރީ އޮްފ ހެ މި

ިމއަހަުރެގ ެމއި ަމހު ެފށުުނ . ާމރާތުެގ ޖާަގއިެގ ދަތިކަަމްށ ހައްެލއް ހޯުދމެވެޢި ދިުނމަާށއި، ިމާހރު މިނިސްްޓރީ ހިނގަުމންާދ 

ވަނަ ައަހރުގެ ފެބްރުައީރ  2008މިަމޝްރޫުޢ . ރަދުުކރުމަްށ ހަމަެޖހިފަިއވެެއވެޚަރުިފާޔ  24,320,910.15މަްޝރޫޢުައށް ޖުމްލަ މި

  . މަހު ނިޭމނެ ަކަމށް ލަފާކުެރވެެއވެ

  

 ތައް ތަރައްޤީ ކުރުން އަތޮޅު  - 3

  

  ރާއްެޖތެެރ ތަަރްއޤީ ކުރުުމގެ މަްޝރޫޢު

  

ނޑައެިޅފަިއވާ  2007މި ަމޝްރޫަޢށް  މިިލޔަްނ ރުިފާޔ  4.9މިލިޔަްނ ުރފިޔާެގ ެތރެިއން އޮކްޓޯބަރ ގެ ިނޔަލަށް  13.3ގައި ކަ

ކުޅުދުއްުފށި .އިނގުރަިއޫދ މިސްކިތް، ހދ.ބިލެއްދޫ މިސްކިްތ، ރ.ޮގިއދޫ މިސްިކތް، ފ.މި މަޝްޫރުޢގެ ަދށުން ބ. ޚަރަދު ވެފަިއެވެއވެ

ފުނަޫދެގ .ށ، ހަިނމާދޫ .ހދކޮޅުުފށި، .ދޫ، މހިތަ.އާިއ ލ ހިމަްނދޫ.އއކުނަހަްނދޫ ،.ލތިަނޫދ ިމސްކިތް ައދި .ހުކުރު މިސްިކތް، ގދ

 .ކޯްޓ ހިެމނޭ ޢިމާާރުތގެ މަސައްަކތް ިމ އަަހރުެގ ެތރޭަގިއ ކުރަްނ ފެށިަފިއެވއެވެ، ރަށު އޮފީސް
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ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން  - 4  މަސްވެރިކަމާއި ދަ

  

ރަށެްއގަިއ ިޢމާރާތްކުުރމުެގ  3ފްެރޝް ފިޝް ާމރުކޭޓް  މަސްެވރިކަމާިއ ަދނޑުެވރިކަން ތަަރއްޤީކުރުުމގެ ަމޝްރޫޢު ތަކުގެ ދަުށން

 2007ްއ އެުޅމުެގ މަަސްއކަތް ތި ިވއްކާ ސަަރޙައްީދ މާރުކޭޓެ ތޮއްޫޑގަިއ ަދނޑުވެރިކަމާެބހޭ ަތކެ.ފުވަްއމުލަކާިއ އއ.މަސައްކަާތއި ޏ

ަގިއ ކުރިައްށ  2007ހިނގަުމްނ ައންަނ އޮިއވާިލ ކަނދުފަިތ ހަުރކުރުމުެގ މަޝްޫރޢު ވެްސ  ކުިރްނސުރެ އަދި . ެފށިފަިއވެެއވެގަިއ 

  .ގެްނެދވިފަިއވެެއވެ

  

 ކުޅިވަރު ކުރިއެރުވުން  - 5

  

  ޒުވާުނންާނއި ުކިޅވަުރގެ މަރުކަޒު 

ކުިޅވަުރ ހަރަާކތްަތްއ ިހންާގެނ ަތެނއް ނެުތމާިއއެކު ޒުވާުނންަނށް މިމަްޝރޫުޢގެ ަމޤްސަދަކީ ރާްއެޖތެރޭެގ ޯޒންތަުކަގއި ުޒާވނުްނ 

ްށ އަމާޒުކޮްށެގން ެއކިއެކި ްޕރޮްގރާްމތަްއ ިހންުގމަށްަޓކައި ކޮްނެމ ައޮތޅެއްަގިއ ޒުާވުންނގެ މަރުކަާޒއި ޯޒން ުފޓްބޯަޅ ަދނޑެއް ިބނާކޮ

އޭދަުފށީަގއި ކުިރއަްށދާ ިމމަްޝޫރޢު ިނމޭެނ .ލަްނދޫ އަިދ ބނި.ފ ،ވިލިނގިލި.ހިަތދޫ، ކ.ސ، ތިަމރަުފށި.ތ. ގްރާްމ ިހންުގމެވެޕްރޮ 

  . ކަމަށް ލަފާުކރެެވނީ މިއަަހރުެގ ިޑސެމްބަރ މަުހއެވެ 

  

  ހުޅުމާޭލ ސްޯޕރްޓސް އޭިރޔާ 

ްނނަްށ ސަރުކާރު ބަޖެުޓްނ ޚަރަދު ކޮްށެގްނ ހިްނގޭ ިމމަްޝރޫޢުގެ މަޤްސަދަީކ ހުޅުމާޭލގައި ކުިޅވަރުކުޅޭ ތަްނތަްނ ނެތުާމއިއެކު ަރއްިޔތު

ރުފިާޔ ޚަަރދު ުކރުމަްށ ަވީނ  1,000,000ިމއަަހރުެގ ާމރޗްމަހު ފެުށނު މިމަްޝރޫޢަްށ ުޖްމލަ . ކުޅިވަުރ ކުޅުުމގެ މަގުަފހިކޮްށދިުނެމވެ

  . ިމމަޝްރޫުޢ ިމއަަހރުެގ ޑިސެމްބަރ މަހުެގ ެތރޭަގއި ނިޭމނެކަމަްށ ލަާފކުރެވެެއވެ. ހަމަެޖހިފަެއވެ

  އޭރިޔާ ޑިވަލޮިޕންގ މާޭލ ސްވިިމްނގް 

ރުފިާޔގެ ިމަމޝްރޫުޢގެ މަޤްަސދަކީ ފެުތމާއި މޫުދ ކުޅިވަުރތަކުގެ ަހރަކާތްތަްއ 3,000,000 ވަނަ އަަހރުގެ މާރޗްަމހު ފެށުނު  2007

ނޑަ . ެދއް ފެތުާމއި ޫމުދ ކުޅިވަުރތަކަށް ޚާްއސަކުރުމެވެ އްޙަ ެއޅިފަިއ ނެތުާމއިއެުކ ވަިކ ސަރަހިްނގުމަްށޓަކައި ވަކި ސަަރހަްއދެްއ ކަ

  . ްޝރޫުއ ިމއަަހރުެގ ޑިސެމްބަރ މަހު ނިޭމނެ ަކަމށް ލަފާކުެރވެެއވެމިމަ

  7ިޑއަްމ ޓޭޒޯން ސް

އަކީ މިަވގުތު އަތޮުޅަތކުގައި ކުިޅވަރުުކޅޭ ތަްނތަން މަުދކަމާއި ައތޮޅުތަުކގެ ހުިރހާ ެއންެމންަނށް ކުޅިަވރުެގ ވަސީލަްތަތްއ ޢުމިމަްޝރޫ

ޒޯނެްއގައި ސަަރހައްީދ ސްޓޭޑިައމް، ފުޓްބޯޅަ ަދނޑު ޤާިއމްކުުރމަށް ިހްނގާ  ފޯރުކޮށްިދނުުމގެ މަޤްސަުދގައި ާރއްޭޖގެ ކޮްނމެ

ނޑައެިޅގެން، ސްޓޭޑިއަްމއެއް އިމާާރތްކުރުުމގެ މަސައްަކްތ  1,000,000 ،ތިަނޫދގައި.މިޮގތުން މިއަަހުރ ގދ. މަޝްރޫުޢއެކެވެ ކަ

 . މިައހަުރގެ ޑިެސމްބަރުަގެއވެެވީނ ރެމިަމޝްރޫުއ ިނމޭނެަކމަށް ަލފާކު. ކުރެވެުމން އެަބެގންެދވެެއވެ
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  ޓެނިސް ކޯޓް 

ނަގާަފިއވާީތ ޑިައްމއާއި ެޓނިްސ ކޯްޓ ހިެމނޭ ަސރަަހްއދު ަސރުކާރުެގ ެއހެން ޭބނުމަަކށް ޓޭގެ ަމޤްސަދަކީ ިމހާރު އިންޑޯ ސްމިމަްޝރޫޢު 

 1,300,000ގައި ފެށުނު މިަމޝްޫރޢުއަށް ޖުމްލަ  2007މާރޗް . ދެްއގައި ެޓނިސް ކޯޓެއް ާޤއިމްކުުރމެވެއް ޙަމާލޭގެ އެެހން ަސރަ

ނަޑއެިޅފައިެވއެވެ   . ިމަމޝްރޫޢު ިނމޭނެަކމަށް ަލފާކުރެެވީނ ޑިސެމްބަރ ަމުހއެވެ. ރުފިާޔ ކަ

  އަތޮުޅތަކުެގ ފުޓްޯބޅަ ަދނޑުތަާކއި ކުޅިވަުރ ކޯޓްތަްއ އަްޕގްރޭޑްކުުރން 

ގަިއ ެފށުުނ މިމަްޝރޫުޢެގ ަމޤްސަދަކީ އަޮތޅުަތކުގެ ިގަނ ރަްށރަށުަގިއ ކުިޅވަުރ ކުޅޭަތންަތްނ ނެތުާމއިއެުކ،  2007ޖެުނއަީރ 

 2,000,000މިަމޝްރޫުޢއަށް ޖުމްލަ . ރައްިޔތުްނގެ ކުިޅވަރު ިބންަތއް ައޕްްގރޭޑްކޮށް ައިދ ބިންތަުކގެ ފެްނވަރު ަރނގަޅުކުުރމެވެ

ރުިފޔާ ހަރަުދވެަފއިާވ  310,470.89ގެ ނިޔަަލށް ޖުމްަލ 2007ޖުލަިއ  31. ްށ ަވީނ ހަމަެޖހިފަެއވެރުފިާޔ ޚަަރުދ ކުރުމަ

ބިލަތްަފހި ފުޓްޯބަޅ .ބޮޑުުފޅަޫދ ައދި ށ.މުީލ، އއ.ހިތާދޫ، މ.ކުޑަުހަވދޫ، ބ.ހުުޅދެލި، ދ.ަދރަނޫބދޫ، ދ.މިމަްޝރޫުޢގެ ަދށުްނ ފ

ނުޑ އަ    . ކަމަްށ ލަފާކުެރެވނީ މިއަަހރުެގ ިޑސެމްބަރުަމހުެއވެ ނިޭމނެ  ޢު ިމމަޝްރޫ. ްޕގްރޭްޑ ކުރެޭވނެެއވެދަ
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  ބަނަދރު ެހުދމާިއ މަާރމަތުކުުރން 

ކުޑަފަރީ، .މަަނޫދ، ނ.ބަނަދރު މަާރމާުތކުރުމާއި ލަާފފުުރން ަދތި ަރށްރަުށގެ ަދތިކަން ަޙއްުލކޮށް ިދނުމަްށ ިހންގާ މަްޝރޫޢުެގ ދަުށން ނ

ފޯކައިޫދ ެގ .ގެަމނަުފށި، ށ.ޅުދޫ، ގއހޮ .މަިތވެރި، ނ.ނިަލްނޫދ، އއ.ފ، މަިހބަދޫ.މަރަދޫ، އދ.ދަަރވަްނދޫ، ސ.ބރަސްާމދޫ، .ރ

މިިލަޔން ރުިފާޔެގ ތެެރއިްނ އޮްކޓޯބަރ ެގ  140ިމ މަޝްރޫަޢްށ ލަާފކުރެވިފަިއާވ . ަގިއ ކުރަންެފށިފަިއވެެއވެ 2007މަސައްކަްތ 

ެގ  2007ގެ މަްޝރޫޢުެވސް މުައދި މީެގ ިއތުރުްނ ބަނދަރު ހެދުާމއި ިބންިހްއކު. ވެަފއިެވެއވެމިލިަޔން ރުިފޔާ ޚަރަދު  53.7ނިޔަަލށް 

  .ތެރޭަގއި ުކރިއަްށ ގެްނެދވެެއވެ

 ފަޔަރ ފެްނަގނުޑތަކުގަިއ އެކްަސސް ރޯޑް ހެުދން 

ނަގއިފިަނމަ ަރްނވޭާއއި ަފޔަރ ޕޯރޓްގައި އަލިާފނުެގ ހާދިާސއެއް ހި ާމޫދ، ކައްދޫ، ައދި ކާޑެއްދޫ އެއާ މިމަްޝރޫުޢގެ ަމޤްސަދަކީ ަހނި

ވަަނ އަހަުރ އޮކްޓޫަބރ މަުހ ެފށުުނ ިމމަޝްރޫުޢއަްށ  2005. ޕޮންޑްްސ ތަާކއި ދެެމދު ފަސޭަހއިްނ ަދތުރުކުެރވޭެނ މަުގތަކެއް ހެުދެމވެ 

މަްޝރޫޢު ަވީނ ިމއަހަުރގެ އޭޕްރީްލ މަުހގެ ތެރޭަގއި މި . ރަދު ކުުރމަށް ވަނީ ހަަމޖެހިަފެއވެޚަރުިފޔާ  2,813,084.63ޖުމްލަ 

  . ނިމިަފއެވެ

  ކޮންސްޓްރަކްަޝްނ އޮްފ ހާބަރ

ރަދުކޮްށެގްނ ކުރިައށް ގެްނެދވޭ މިަމޝްރޫުޢގެ މަޤްސަދަކީ ކާެޑްއދޫ އެައރޕޯރޓްެގ ބަނަދރު ގަިއ ަހދާފަިއާވ ތޮިށ ޚަ ސަރުކާރުެގ ބަޖެުޓން 

ގަްނަނ ފަރާތްތަަކްށ ަދިތތަކާިއ ކުރިަމތިާލންޖެިހފަިއވާީތވެ ހަލާކުވެ، ބަނދަުރ ތިަލުވމުެގ ސަަބބުްނ ކާޑެއްޫދ ެއއަރޯޕރްޓގެ ިހުދމަްތ ލިބި 

ިމއަހަުރގެ . ރަދު ުކރުމަްށ ވަީނ ހަަމޖެހިަފެއވެޚަރުިފޔާ  694,500ިމމަްޝޫރޢުއަށް ޖުމްަލ . ހަލާކުވެަފއިާވ ަބނަދރު އަުލން ެހދުެމވެ

  . ޑިސެމްބަރ މަުހ މިމަްޝރޫުޢގެ ުހރިހާ މަސައްަކތެްއ ިނމޭެނއެވެ
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  ޓެިއނިްންގ ވޯލް ކްަޝްނ އޮްފ ހާބަރ ެއްނޑް ރީޓްރަކޮންސް

ނޑުމަުގްނ އަިއްސ ގޮޢުރޕޯްޓގަިއ ކުިރއަްށ ާދ ިމމަްޝރޫަގްނ ެއއަ  ްލ ކުާރ ޑުސްާވ ަފރާްތތަކަށާިއ ، ކާޯގ ެހނެގ މަޤްސަދަީކ ކަ

ުގ ގިަރމުްނދަީތ ޮތށިަގނޑެއް ޖެުހމާިއ، ފަރާތްތަަކށް ފަޭސހަކުރުމަށްޓަަކިއ އެއަރޕޯރްޓަގއި ބަނަދރެްއ ެހދުާމއި، ޓަރިމނަލް ކުރިމަތީމަ 

ިމމަްޝރޫުޢ . ަމށް ަވީނ ަހމަެޖހިފަެއވެރުަރދުކުޚަ ރުފިޔާ  600،823،1ިމމަޝްޫރއުައށް ުޖމްލަ . މަުގގައި ޕޭަމންެޓއް ެހދުެމވެ

ަފިއވާ މިަމޝްރޫޢުައްށ މުަމްށ ަހމަޖެހިން ިމއަަހުރެގ ޑިސެމްބަރ ަމހު ނި. ވަަނ ައހަުރެގ އޮގަސްްޓ މަުހ ެތރޭގަެއވ2005ެފެށިފަިއވަީނ 

  . ރަުދވެަފއެވެޚަ ރުފިާޔ ަވނީ  000،650،1ެގ ިނޔަލަްށ ުޖމްލަ  31ޖުލަިއ 

  ކޮންސްޓްރަކްަޝްނ އޮްފ ަރންޭވ ްޑރައިޭނޖް 

ގެ ަމޤްސަދަކީ ަގްނ އެއަރޕޯރްޓަގިއ ކުރީގައި ހަަދއިފަިއވާ ޑްެރއިޭނޖް ހަލާކުެވފަިއާވތީ، ރަްނވޭާއިއ އޭޕްަރްނގަިއ ޢު މިމަްޝރޫ

ޖުލަިއ . ަރދުކުުރަމށް ަވނީ ހަމަެޖިހފައެވެޚަރުފިޔާ  000،000،1މިަމްޝރޫޢުއަްށ ުޖމްލަ . ފެންބޮޑުުވމުެގ ަމއްސަލަަތއް ަހއްުލކުރުމެވެ

މިއަަހރުެގ . ގަިއ ފެުށނު މިަމޝްރޫުޢެގ ދަުށން ްޑރަިއޭނޖް ހެުދމަްށ ތަްނތަްނ ކޮުނމުެގ ަމސައްކަްތ ިމހާުރ ވަީނ ަފށާފަެއވެ 2007

  . މުިޅން ނިޭމނެެއވެ ޢުމަުހ މިމަްޝރޫ ޑިސެމްބަރ

 އެއް ރަށުން އަނެއް ރަށަށް މީހުން ބަދަލުކުރުމާއި އާބާދީ އެއްފަސްކުރުން  - 7

  ހޯަރފުއްޓަްށ ބަދަލުުކުރން . ބެރިްނަމދޫ މީހުްނ ހއ. ހއ

ދިިރއުޭޅ މީުހްނ ބޮެޑތި ރަށްަރށަްށ އާބާީދ ާއިއ ތަަރއްޤީ އެއްފަސްުކުރމުެގ ަމޝްރޫުޢެގ ަދށުްނ ވަސީލަްތތަްއ ަމުދ ކުިދ ރަށްތަުކގަިއ 

ަވނަ އަަހރުެގ  2006ޯހރަފުއްޓަްށ ބަދަލުުކރުމުގެ މަަސއްކަްތ ވަނީ . ބެިރންަމޫދ މީހުން ހއ. ބަދަލު ކުރުުމގެ ްޕރޮގްާރމްގެ ަދށުްނ ހއ

ިމ . ަގިއ ިނމޭެނ އެވެ 2007ިމ ަމޝްރޫުޢ . ެގ ިޢމާރާތްޮކށް ަވީނ ިނމިފަެއވެ 25ހޯރަުފށިަގިއ . ައިދ ހއ. ޖެުނއަީރ ަމުހ ެފށިފަެއވެ

  .މަޝްރޫަޢށް ަޚރަުދ ކުރަީނ ސަރުކާުރގެ ަބޖެޓުްނެނވެ

  ިދޔަޫދ ީމހުްނ ބަދަލުކުުރން .ގއ

 އާބާީދ ާއިއ ތަަރއްޤީ އެއްފަސްުކުރމުެގ ަމޝްރޫުޢެގ ަދށުްނ ވަސީލަްތތަްއ ަމުދ ކުިދ ރަށްތަުކގަިއ ދިިރއުޭޅ މީުހްނ ބޮެޑތި ރަށްަރށަށް 

ނޑޭ.ދިަޔޫދ މީުހްނ ގއ.ޕްޮރގްރާްމެގ ދަުށން މިައހަުރ ގއުލ ކުރުުމެގ ބަދަ ބަދަލުކުރުުމެގ  ކޮލަމާުފއްޓަށް . ގަްނ އަިދ ގއ.ލ، ކޮ

   .މަޝްރޫުޢ ވަީނ ެފށިފަެއވެ

 އެހެނިހެން  - 8

  

  މާލޭަގއާިއ ައތޮޅުަތކުގަިއ އިްޖތިާމޢީ ރައްކާތެރިަކން ޯފރުކޮށްިދނުުމގެ ިޚދުަމތުެގ ަމޝްރޫުޢ ޕްޮރގްާރމް 

ރަދު ޚަސަރުާކރުެގ ބަޖެޓުްނ . ހޯުދެމވެ ަރްއކާތެރިކަން ޢީ ަމްޝރޫޢުެގ މަޤްަސދަީކ އިްޖތިމާފެުށނު މި ަގއި ނަ އަހަރު ވަ  2006ޖޫން  18

 7,063,031ގެ ނިޔަަލށް  2007ޖުލައި  31. ސެންަޓރވަީނ ިނމިފަެއވެ 3ކުރައްަވއިެގން ިހންަގވާ މިަމޝްޫރޢުގެ ދަުށން މިާހރު 

  .އެވެގ2009ަމިަމްޝރޫޢު ނިޭމނެކަމަްށ ލަފާކުެރވެީނ . ަރުދވެފަެއވެޚަރުފިާޔވަީނ 
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  ވިލިނގިލި ފަަޔރ ސްޓޭަޝން 

މާލެ ިވނލިގިީލަގއި ހިނގަުމްނދާ މިމަްޝރޫުޢގެ ަމޤްސަދަކީ ވިިލނިގލީގަިއ ިތބޭ ފަަޔރ ަސރވިްސެގ މުަވއްޒަފުްނ އެަކމަޑޭޝަްނ އާިއ 

ުރފިޔާ  800,000.00ިމަމޝްރޫއަީކ ަސުރކާރުެގ ބަޖެުޓްނ ުޖމްަލ . ފަޔަރ ވެހިކަްލސް ަރއްކާެތިރ ގޮެތއްަގިއ ެބހެއްޓުެމވެ

މިައހަރުެގ ޑިެސމްބަރ ަމުހ ިނމޭެނ  ޢު ގަިއ ެފށުުނ ަމޝްރޫ 2006އޮކްޓޯބަރ  10. ގެްނެދޭވ މަޝްރޫޢެެކވެެގން ުކރިއަްށ ޚަރަދުކޮށް 

  . ކަމަށް ލަފާުކރެެވެއވެ

  މިސްިކތް ުކއާރޓާްޒގެރީޖަނަްލ ހެްޑ ގަުމގަިއ ުހންަނ 

ގަުމގަިއ ތިއްަބާވ ުމވައްޒަުފްނ ނަާމުދކުރާެނ ަތނެްއ .ެއޗް ކިުއ ސ.ަގިއ ފެުށުނ މިމަްޝރޫުޢެގ ަމޤްސަދަކީ އާރް 2007ރްޗ މާ 19

ަގއި ިމމަްޝރޫޢުގެ ހުރިާހ  2007ސެޕްޓެމްަބރ  26. ުރފިޔާ ވަނީ ަކނަޑއެޅިފަެއވެ 1,500,000މިމަްޝރޫއުައށް ުޖމްލަ . ހެދުެމވެ

  . ިނިމފައެވެ މަސައްކަެތއް މުިޅންހެްނ ވަނީ 

  ގިރިުފށި އެކަމަޭޑޝަްނ ބިލްޑިްނގް 

މިމަްޝރޫުޢގެ ޭބނުމަީކ ކުރިްނ ެއކަމަޑޭޝަްނެގ ޮގތުަގއި ޭބުނންކުަރމުްނ ައިއ ިއމާާރތް ދިިރނޫެޅޭވ ަވރަްށ ީވރާާނވެފަިއވާތީ، ައުއ 

މިަމޝްޫރުޢ . ރަދުކުެރވޭެނެއވެޚަާޔ ރުފި  2,116,730.85ގައި ފެށުުނ މިަމޝްރޫަޢށް ޖުމްލަ 2006ޖެުނއަީރ  1. އިމާާރތެްއ ެހދުެމވެ

  . މިހާުރވަީނ ިނމި އިމާާރތް ދަީނ ޭބނުންކުަރމުްނެނވެ

  ކޮންސްޓްރަކްަޝްނ އޮްފ ތްީރ ސްޯޓރީ އެްޑމިނިްސޓްޭރޝަްނ ބިލްޑިްނގ

ޭބުނންާވ ޢިާމރާެތއް ގިރިުފށީަގއި ކުރިއަްށދާ މިަމޝްރޫުޢގެ މަޤްސަދަކީ ގިރިފުީށަގިއ ކުރެޭވ ިއދާީރ މަސައްކަްތތަްއ ުކރުމަށްޓަަކއި . ކ

ިނމޭނެކަަމްށ . ގައެވެ  2006ިޑސެމްަބރ  7ރަދުކުުރމަްށ ަހަމޖެހިފަިއާވ ިމަމޝްރޫުޢ ފެށިަފިއވަީނ ޚަ ރުިފާޔ  3,000,000. ހެދުެމވެ

  .ގަެއވެ 2007ޑިސެމްބަރ  17ލަފާކުރެެވނީ 

  ސްޓޯރީ އެކަަމޑޭޝަން ބިލްޑިްނގ  9އެްފ .ޑީ.ެއން.އެމް

ަގއި ެފށިަފއިާވ މިމަްޝރޫޢުައްށ  2006ަފއިާވ އެަކމަޑޭަޝންެގ ަދތިަތްއ ހަްއލުކުރުމަށްޓަކަިއ މެިއ އެްފައށް ދިާމވެ.ޑީ.ެއން.އެމް

  . މިަމޝްޫރޢު ިމއަހަުރގެ ިޑސެމްބަރ މަުހ ިނމޭނެކަަމށް ލަފާުކރެވެެއވެ. ަރުދާވނެ ކަަމށް ލަފާުކެރވެެއވެޚަރުފިާޔ  56,754,688.13

  މިސްކިތް ިބނާ ުކރުން 

އަިދ ާޖގަިއެގ . ަމޤްސަދަކީ ާރއްޭޖގެ ރަށްަރށުެގ ާއބާދީާއއި އެކަީށެގންާވ ސަިއޒުެގ މިސްކިތްތަެކއް ާޤއިްމ ކުރުެމވެމިމަްޝރޫުޢގެ 

ައިދ ީމެގ . މިސްކިްތ ޤާިއމްކުެރވޭެނެއވެ 38ިމމަްޝރޫުޢެގ ަދށުްނ މުޅިައކު . ދަތިކަްނ ިދމާވެަފއިާވ މިސްކިތްތަުކެގ ާޖަގ ބޮޑުކުުރމެވެ

  . ވަަނ ައހަރު ނިޭމނެ ކަަމށް ލަފާުކެރވެެއވެ 2008މިަމޝްރޫޢު . ިމސްކިެތއްެގ މަަސއްކަްތ ފެށިފަެއވެ 23 ތެރެިއން މިހާުރަވނީ
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  ކުުޅދުއްުފށީ ކޯޓް އިާމރާްތ ކުުރން .ވޭަމންޑޫ ައދި ހދ.ތ

ވޭަމންޑޫ ރަށު ކޯަޓްށ .ތ. މާާރތް ކުރުުމގެ ކޮްނޓްރެކްޓްގަިއ ަވީނ މިއަަހރުގެ މާރޗްމަހު ސޮއި ކުެރވިފަެއވެޢި މިމަްޝރޫުޢގެ ަދށުން ކޯޓު 

ވަަނ އަހަުރ ިނމޭނެަކމަްށ  2008ަރުދވާ މިމަްޝރޫުޢ ޚަމިލިައްނ ރުފިާޔ  3ުކޅުދުްއފުީށ ކޯޓަްށ .މިލިައްނ ރުިފޔާ ައދި ހދ 3

  . ލަފާކުރެެވއެވެ

  ވަލް ސެންޓަރ ފޮރ ްޓރޭނިްނ ީސމަން އެސްޓެބްލިިޝންގ ސަރވައި 

ވަނަ ައހަރު ފެުށނު ިމަމޝްރޫުޢގެ މަޤްަސދަކީ އެކަީށެގންާވ ފެންަވރުެގ ަރނގަުޅ ތަްމރީން ހިްނގައި، ެފންަވރު ރަނގަުޅ  2006

ލަފާކުރެެވނީ  ަރުދކުރުމަށް ަހމަެޖިހފައިވާ މިަމޝްޫރޢު ނިޭމނެ ކަަމށް ޚަރުފިޔާ  14,880,500ުޖްމލަ . ސީމަުނންތަކެްއ ބިނާކުރުެމވެ

  . ރަުދވެަފއިެވއެވެޚަ ރުފިޔާ  80,500ގެ ިނޔަލަްށ ިމމަޝްރޫުޢއަށް  2007ޖުަލއި  31. ވަަނ ައަހރުއެވެ 2009

  ޤައުމީ ދާރުްލ ާއސާރު ިޢމާރާްތ ުކރުމުެގ ަމޝްރޫޢު 

ޢިމާރާްތ ކުުރމަްށޓަކާ ިމއަަހުރ ޗައިާނ ސަރުކާުރގެ ހިލޭ އެީހގަިއ ާރއްޭޖގަިއ ޤާިއމްކުރުމަްށ ހަމަެޖހިފަިއވާ ަޤއުީމ ދާރުްލ އާާސރު 

  .ޑޮލަރ އެވެ. ެއސް.މިިލޔަްނ ޔޫ 4.8ިމ މަްޝރޫޢަްށ ލަާފކޮށްފަިއވަީނ . ތެރޭަގއި ަވނީ ިބންާގއެޅިަފއެވެ

  ސެންޓްރަްލ ލައިްބރަރީ މަޝްޫރޢު 

ގެ ތެރޭގަިއ ަވީނ  2007ސްރީލަންާކގެ ަސރުކާރުގެ ހިލޭ ެއހީގެ ދަުށން ިޢާމރާތް ކުެރވުުނ ސެންޓްރަލް ަލިއބްރަރީ ޢިާމރާްތ 

  .ޑޮލަރ އެވެ. ެއސް.މިލިަޔން ޔޫ 1.5ިމ ަމްޝރޫޢުެގ ައގަކީ . ޢިމާރާތްޮކށް ނިިމފައެވެ
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  މަޢުލޫމާތު  ބެހޭ  މަޝްރޫޢުތަކާއި ބޮޑެތި  ހިންގުނު ދަށުން  އެހީގެ  ބޭރުގެ  އަހަރު   ވަނަ  2007

  

 .)ބީ . ޑީ . އޭ (އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް 

  
  )ޕީ .އޭ.އީ.ޓީ(ސުނާމީ އެމަރޖެންސީ އެސިސްޓަންސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ލިބިފައިވާ ގައި މިސަރަޙައްދަށް ދިމާވި  2004ޑިސެމްބަރ  26މިމަޝްރޫޢަކީ 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ  21.8ގެއްލުންތައް އާރާސްތުކުރުމުގެ ގޮތުން އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ އެހީ ގައި ހިންގޭ 

މިމަޝްރޫޢު . ޚަރަދުކުރެވޭނެއެވެ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  3.5މިމަޝްރޫޢަށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން . މަޝްރޫޢެކެވެ

ނޑު  އެއީ ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ސުނާމީ ކާރިސާއަށް ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ފަިއާސ . ބަޔަކަށެވެ 2ބެހިގެން ވަނީ މައިގަ

ކްޓް އަކާއި ޕްރޮޖެ ) މިލިއަން ޑޮލަރު 6.5(ރީއިމްބާރސް ކުރުމުގެ ގޮތުން ޚަރަދުކުރެވޭ ކުއިކް ޑިސްބާރސިންގ ކޮމްޕޯނަންޓް 

. ކުޅުދުއްފުށްޓައް ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ފަރުމާ ކުރުމާއި އަދި ކ. ދ.ކްޓް ކޮމްޕޯނަންޓްގެ ދަށުން ހޕްރޮޖެ. ޓްއެކެވެމްޕޯނަންކޮ

. މަރޮށި، ނ. ފަރު، ށންނޮޅިވަރަ. ފިއްލަދޫ، ހދ. ހއ( ރަށެއްގައި  7ގުރައިދޫގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން، ރާއްޖޭގެ 

ގެ ބަނދަރު ހެދުން އަދި  ދިއްދޫ.ހއ، ރަންޓުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުންކަ) މަޑިފުށި. މީދޫ، ތ .ކޮޅުފުށި، ދ. މާފަރު، މ

ނޑުވެރިންނަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން ހިމެނެއެވެސުނާމީ މިމަޝްރޫޢު ފެށިފައިވަނީ . ގައި ގެއްލުން ލިބުނު މަސްވެރިންނަށާއި ދަ

  .ގައެވެ 2008ލަފާކުރެވެނީ ޖޫން  އަދި ނިމޭނޭކަމަށް . އެވެގަވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު 2005

  

  އެމްޕްލޮއިމަންޓް ސްކިލްސް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ނޑު މަޤު  ތު އިތުރުކޮށް ގިނަ ބަޔަކު ލޭބަރ ފޯސްގައި ޞަދިވެހިރާއްޖޭގައި ވަޒީފާގެ ފުރު ދަކީޞަމިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަ

ތު ޯހދުމަށް ބޭނުންވާ ސްކިލްސް ަތމްރީނު ދިނުމާއި، ޞަރުށުން ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުމިމަޝްރޫޢުގެ ދަ. ބައިވެރިކުރުމެވެ

- މިފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވައި، ހިންގުމަށް ބޭނުންވާނޭ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އެހީވުމާއި، ޢާންމުންގެ މެދުގައި ސްކިލް

މާއި، ލޭބަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އަދި ލޭބަރ އޮރިއެންޓަށް ވަޒީފާތަކާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމާއި އެކްސެޕްޓަންސް އިތުރުކުރު

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިމަޝްރޫޢަކީ. މާރކެޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ކުރަންޖެހޭ ދިރާސާތައް ކުރުމަށް އެހީ ވެދިނުން ހިމެނެއެވެ

މެރިކާ ޑޮލަރު މިލިއަން އެ 1.5މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯުނ އެހީއަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  6 ގެބޭންކް

އަދި ނިމޭނޭ ކަމަށް . ވަނަ އަހަރުގައެވެ 2004މިމަޝްރޫޢު ފެށިފައިވަނީ . ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ

  . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ 2009ލަފާކުރެވިފައިވަނީ 

  

  އައުޓަރ އައިލެންޑްސް އިލެކްޓްރިފިކޭޝަން މަޝްރޫޢު 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއާއި،   8ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވާ، އޭޝިޔަން ޑިވެޮލޕްމަންޓް ބޭންކްގެ  2002މިމަޝްރޫޢަކީ 

 19މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން . މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ 2.6ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 

451



 

ގެ ފެންވަރު .) އޭ .އީ.އެމް(ވްސް އެނަރޖީ އޮތޯރިޓީ ޚިދުމަތް ދޭނޭ ނިޒާމެއް ޤާޢިމްކުރުމާއި، މޯލްޑިރަށެއްގައި ކަރަންޓުގެ 

އަދި ރަށްރަށުގައި ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ދޭނޭ  ކޮށްކަންތަށް ހަރުދަނާ ގެ ރަނގަޅުކުރުމާއި، ބެނެފިޓް އެންޑް ޕަވަރޓީ މޮނިޓަރިންގ

ނޑެއް ޤާއިމްކުރުމަށް އެހީވެދި ކަމަށް ކުރިން ލަފާ ކުރެވިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ  މިމަޝްރޫޢު ނިމޭނެ. ން ހިމެނެއެވެނުޤާނޫނީ އޮނިގަ

 .ގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށެވެ ވަނަ އަހަރު 2009ކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ  މިމަޝްރޫޢު ނިމޭނެ ނަމަވެސް. ފަހުކޮޅެވެ

ނޑު ސަބަބަކީ  ލަސްވުމުގެ  އަލުން  އި ބާތިލްކޮށް މަސައްކަތް އެކިފަރާތްތަކާރެކްޓް  ގެ ކޮންޓް 1ގެ ބެޗް ޢުމަޝްރޫމައިގަ

   .ކުރަންޖެހުމެވެޙަވާލު

  
  2ފޭސް  - ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ވަނަ އަހަރު ފެށިފައިވާ، އޭޝިޔަން  2005މިމަޝްރޫޢަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މެދުތެރޭ ސަރަޙައްދުގެ ރަށްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ގޮތުން 

މިލިއަން އެމެރިކާ  1.5މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން  6ބޭންކްގެ ފަރާތުން  ޑިވެލޮޕްމަންޓް

. ދމިގޮތުން އ. އަތޮޅަށެވެ އަދި ޅ ލ ،މަޝްރޫޢު ޢަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ އމި. ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ

ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއްގެ ޑިޒައިްނ  ރާނެ ނައިފަރުގައި ބިނާކު. މާގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ޅފޮނަދޫގައި ނަރުދަ. މަހިބަދޫ އަދި ލ

ތައްޔާރުން އަދި މިއަތޮޅުތަކުގައި ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި ދިނުމާއި، ލޭންޑް ޔޫސް ޕްލޭނިންގ އަދި ރީޖަނަލް 

ްނ ތެރިކަން އިތުރުކުރު ތިމާވެއްޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޭލުންއިތުރުކުރުމާއި،  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި ބެހޭ ގޮތުން ކެޕޭސިޓީ

  .ގެ މާރޗް މަހު އެވެ ވަނަ އަހަރު 2011ކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ  މިމަޝްރޫޢު ނިމޭނެ. ހިމެނެއެވެ

  

  އިންފޮރމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ސަރުކާރުން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ މަސައްކަތްތަކާއި، ދެއްވަމުން ގެންދަވާ ޚިދުމަތްތައް ޓްގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ގަވަރމަން- އީ

ީކ ޢަދުގައި ހިންގޭ މިމަޝްރޫޞަތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަޤްމިހާރަށްވުރެ ހަލުވި އަދި ލުއި ފަސޭހަވާނެ ގޮތެއްގެ މަތިން ރައްޔި

 9.5ށް އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ ފަރާތުން ޢަމިމަޝްރޫ. ޢެކެވެގެންދެވޭ މަޝްރޫވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ކުރިއަށް  2002

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު މިމަޝްރޫޢަށް  2.5އަދި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން . މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީއެއްވަނީ ހޯދިފައެވެ

  .ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެވަނަ އަހަރުގެ  2009 ލަފާކުރެވިފައިވަނީމިހާރު  ކަމަށް މިމަޝްރޫޢު ނިމޭނެ . ކުރެވޭނެއެވެޚަރަދު

  

  ޕޯސްޓް ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

މިލިއަން އެމެރިާކ  6.3ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ  1998މިމަޝްރޫޢަކީ 

. މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ 2.5ޑޮލަރުގެ ލޯން އެހީއަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން 

އިދާރާއެއްގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމާއި، މޯލްޑިވްސް ކޮލެޖް އޮފް ަހޔަރ  7ގައި މަތީ ތަޢުލީމުދޭ މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ރާއްޖޭ

. ކުރުން ހިމެނެއެވެ ނާއަދި ދަރިވަރުންނަށް ދަނާލެއް ބިއެޑިއުކޭޝަންގެ މައި މަރުކަޒު ބިނާކުރުމާއި، ފަރުނީޗަރު ހޯދުން 

ނޑު މަސައްކަތްތައް މިހާރު ނިމިފައި ވީ ނަމަވެސް ބައެއް ތަމްރީނު ޕޮރޮގްރާމްތަކާއި ތަކެތި ހޯދުން ނިމި މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަ

  . ވަނީ ނިމިފައެވެ) ވަނަ އަހަރު 2007(މިމަޝްރޫޢު ގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު 
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 ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

އޭޝިޔަން  .ކެވެގައި ސޮއިކުރެވިފައިވާ ލޯނެ  2007 އޮގަސްޓް  29ތަރައްގީ ކުރުމަށް  ބަނދަރު  މާލޭ އުތުރު ފަރާތު މިމަޝްރޫޢަކީ 

މިލިއަން އެމެރިކާ  0.9މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީއަކާއި، ދިވެހި ސަރުކާރުން  5ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ ފަރާތުން 

ނޑު. ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ އެއީ . ބަޔަކަށެވެ 2 މިމަޝްރޫޢު ބެހިެގން ވަނީ މައިގަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ކޮމްޕޯނަންޓް އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ 

މަޝްރޫޢު ނިމޭނެ . އެވެފައްޓަވާފަ އަހަރުގެފަހުކޮޅު މަސައްކަތްވަނީ ގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން މިމަޝްރޫޢު. ކޮމްޕޯނަންޓް ގެ މައްޗަށެވެ

   .ގެ ނިޔަލަށެވެ 2009ޑިސެމްބަރ ލަފާކުރެވެނީ ކަމަށް 

 

 ވާރލްޑް ބޭންކް -  އައި . ޑީ . އޭ .

  

  އިންޓަގްރޭޓަޑް ހިއުމަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

) އައިޑާ(އެސޯސިއޭޝަން ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެޮލޕްމަންޓް  2004މިމަޝްރޫޢުއަކީ 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  2.74ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ، ލޯނު އެހީއާއިމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު 15.76އިން 

އަމާޒުކުރެވިގެން ހިންގޭ ) ކުޑަހުވަދޫ .ގަން އަދި ދ.ނައިފަރު، ލ.އޭދަފުށި، ޅ.ބ( ރަށަކަށް  4ޚަރަދުކޮށްގެން ، ރާއްޖޭގެ 

ނޑު ކޮމް .މަޝްރޫޢެކެވެ ޕޯނަންޓްތަކަކީ އެޑިއުކޭޝަނަލް ސަރވިސް ކޮމްޕޯނަންޓް، އެމްޕޮލޯއިމަންޓް މިމަޝްރޫޢުގެ މައިގަ

ޖެނެރޭޝަން ކޮމްޕޯނަންޓް، ސަޕޯރޓް ޓު ކޮމިއުނިޓީ ސަރވިސް އެންޑް މައިކްރޯ ފައިނޭންސް ކޮމްޕޯނަންޓް، ސަޕޯރޓް ޓު 

ވަނަ އަހަރު މިމަްޝރޫުޢ  2010 .ވެކެޕޯނަންޓެޑް އިންޓަރނެޓް ކޮމްބްރޯޑްބޭން އެސްޓެބަލިޝްމަންޓް އޮފް އައިލެންޑް ބޭސްޑް

 .ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

 

 ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް 

ގެއްުލންތައް އާރާސްތު ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ުސނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބުނު ފަރާތްތަކަށް އެހީވެ ލިބިފައިވާ  2004

މިމަޝްރޫޢުގައި ހިމެނެނީ ސުނާމީގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިފައިާވ  .ވަނަ އަހަރު މަޝްރޫޢު ފެށިފައިވެއެވެ 2005ކުރުމަށްޓަކައި 

 ލުންމުންގެ ދިރުއުޅުން އާރާސްތުކުރުމަށް އެހީވެދިނުމާއި، ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ހަލާކުވެފައިވާ ބައެއް ސުކޫލްތައް އަންޢާ

 5.6ށް ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ފަރާތުން މިމަޝްރޫޢަ .ގުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުމަށް އެހީވެދިނުމެވެއި، މަޝްރޫޢުތައް ހިންބިނާކުރުމާ

މިމަޝްރޫޢު  .މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯން އެހީއެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ 8.4މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އަކާއި 

 .ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރު މަހު ތެރޭގައެވެ 2008ލަފާކުރެވެނީ ނިމޭނެކަމަށް 
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  ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން ހިލޭ އެހީ ޕޯސްޓް

ވެރިކޮށް ދެއްވާ ރލްޑް ބޭންކް ޓްރަސްޓް ފަންޑް މެދުސުނާމީ ކާރިސީ އާއި ގުޅިގެން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އިން ވާމިއީ  

މި އެހީ އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ސުނާމީ ރިލީފް އެންޑް  .ހިލޭ އެހީ ގެ މަޝްރޫޢު އެކެވެ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ  13.622

ގެއްލުންވި ބައެއް ރަށް ރަށުގެ ސުނާމީގައި ، އިރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ފަންޑް އަދި ސަރުކާރުގެ ފައިސާ ބެލެހެްއޓުން ހަރުދަނާކުރުމާ

 ތާލުމުގެ ނިޒާމް ނަރުދަމާ އަދި ކުނިނައް ދްމަތް ދޭ ނިޒާމް ރަނގަޅުކުރުމާއި، ފެނާޙި ޢީއަދި އިޖްތިމާ ޙީލް، ސިއްކޫސް

  .ގެ ފަހުކޮޅުއެވެ 2009ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ  ޢުމަޝްރޫ. ގަޅުކުރުމެވެނރަ

 

ރޑް އެޑިއުކޭޝަން އެންޑް ޓްރެއިނިންގ ޕްރޮޖެކްޓް    ތާ

ލިޔަްނ މި 17,573,100ގެ ލޯނު އެހީގައި ހިންގޭ .)އޭ.ޑީ.އައި(ްޕމަންޓް އޭޖެންސީ ރޫއު އަކީ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮމި މަޝް

މިލިޔަން  2,500,000މި މަޝްރޫޢުއަށް ސަރުކާރުގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަންގެ ގޮތުގައި . އެކެވެ ޢުއެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫ

ރަށެއްގެ ތަޢުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ ގޮތުން  6މިމަޝްރޫޢުއަކީ ރާއްޖޭގެ . އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޙިއްސާކުރެއެވެ

މިލިއަން އެމެރިކާ  17.6އިން ނެގިފައިވާ ) އައިޑާ(ވޯރލްޑް ބޭންކުގެ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެޮލޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަން 

ދިއްޫދ، .ކުޅުދުއްފުށި، ހއ.އަތޮޅު، ހދ.ރަށަކީ ކ 6މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް އަމާޒު ކުރެވިފައިވާ . ޑޮލަރުގެ ލޯނެކެވެ

އަދި ފެލޯޝިޕް ކޮމްޕޯނަންޓް ފިޔަވަިއ . ގައެވެ 2005ފެށިފައިވަނީ އޭޕްރީލް  މިމަޝްރޫޢު. މަހިބަނދޫއެވެ.ދނައިފަރު އަދި އ.ޅ

 2007ފެލޯޝިްޕކޮމްޕޯނަންޓް ނިމިފައިވަނީ . ވަނަ އަހަރުއެވެ 2005އިވަނީ  އެހެނިހެން ކޮމްޕޯނަޓް ތަކުގެ މަސައްކަތް ނިމިފަ

  . އޮގަސްޓް މަހު ތެރޭގައެވެ އަހަރުގެ ވަނަ

 

 އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް 

 
 1ހެލްތް އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން މަޝްރޫޢު ފޭސް 

އެމެރިކާ  1,526,000އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީ އާއި އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން  6,105,000ގެ .ބީ.ޑީ.މި މަޝްރޫޢަކީ އައި

މި މަޝްރޫޢު ވަނީ ދެކޮމްޕޯނަންޓަކަށް . ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެކެވެ އެމެރިކާ 7,631,000ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ 

  . ބަހާލެވިފައެވެ

 
  އެޑިއުކޭޝަން ކޮމްޕޯނަންޓް 

އިމާރާތް ކުރެއްވުމަށްަފހު ) ތިނަދޫ. ފުވައްމުލަކު އަދި ގދ. ކުޅުދުފުށި، ޏ. ހދ(ޕްރައިމަރީސްކޫލް  3ށުން މި ކޮންޕޯނަންޓްގެ ދަ

  .މަސައްކަތް ނިމި އިމާރާތްތައް ވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަނާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ
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 ހެލްތް ކޮމްޕޯނަންޓް 

އޮޅުވެލިފުށި، . އިނގުރައިދޫ، ޅ. ފޯކައިދޫ، ރ. އުލިގަމު، ށ. އުތީމް، ހއ. ހއ( ހެލްތް ޕޯސްޓް  8މި ކޮންޕޯނަންޓުގެ ދަށުން  

އަތޮޅު  2އަދި ) އިސްދޫ. ގޮއިދޫ އާއި ލ. ބ( ހެލްތް ސެންޓަރ 2އާއި ) މާތޮޑާފަރެސް. މާބައިދޫ އަދި ގދ. ދޫ، ލމީ. ދ

އަދި ޓްރޭނިންގ ކޮމްޕޯނެންޓުގެ .  މިފައެވެގެ ޢަމަީލ މަސައްކަތް ވަނީ ނި)އަތޮޅު ހޮްސޕިޓަލް. ވޭމަންޑޫއާއި ޏ. ތ( ހޮސްޕިޓަލް 

އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ހޯދަންޖެހޭ އިކުއިޕްމެންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި . ހެލްތް ވާރކަރުން ތަމްރީނު ކުރެވިފައިވެއެވެ 60ދަށުން 

އިވާ ކޮންޓްރެކްޓުގެ ސޮއިކުރެވިފަގައި  2005މާރޗް  6ލިމިޓެޑާއިއެކު  ނަމީރާ އިންޖިނިއަރިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ޕްރައިވެޓް

މި މަޝްރޫޢުގެ މުއްދަުތ . ހޯދަވަންޖެހޭ އިކުއިޕްމެންޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަ އިކުއިޕްމެންޓްތައްވަނީ ރާއްޖެގެނެސް ނިމިފައެވެ ދަށުން

ރުކުރުމުެގ އަދި މިހާރު ހިގަމުންދަނީ މަޝްރޫޢުގެ ކޮމްޕްލީޝަން ރިޕޯޓް ތައްޔާ. ވަނީ ހަމަވެފައެވެ ގައި 2007ޖޫން  30

 . މަސައްކަތެވެ

 
 ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސުވަރޭޖް ފެސިލިޓީޒް އިން ދަ އެޓޯލްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

އެމެރިކާ  1,201,000އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީ އާއި އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން  6,699,000ގެ .ބީ.ޑީ.މި މަޝްރޫޢަކީ އައި

މި މަޝްރޫޢު ފޯކްަސ . އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެކެވެ 7,900,000ހި ފައިވާ ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގަވަން ހަމަޖެ 

ނޑައެޅުނު ރަށްތައް ސުނާމީ އާގުޅިގެން އައިބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ބަދަލުއައިސް މިހާރު ފޯކަްސ  އައިލެންޑުގ ގޮތުގައި ކަ

ނޑު ބޭނުމަކީ ފޯކްަސ  މަޝްރޫޢުގެމި . އުތީމެވެ. އި ހއފުވައްމުލަކާ. އައިލެންޑުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޏ މައިގަ

. ރަށަށް ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކޮށް، އެރަށްރަށުގެ ތިމާވެށީގެ ޙާލަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމެވެ 2ކުރެވިފައިވާ 

ރޭ ބަލިތައް ނައްތާލުން މީގެ އިތުރަށް އެރަށްރަށުގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްދީ، ފެނުގެ ޒަރީޢާއިން ފެތު 

  .  ހިމެނެއެވެ

ޕޯސަލް އަލުން ތައްޔާރުކުރުމަށް ޝޯޓް ލުވެަފއިވާތީ، މި ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮމިގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ ސްކޯޕާއި، ޑިޒައިން މުޅިން ބަދަ

ބަލާއިރު ފާއިތުވި ދެ އަހަރު އަގުތަކަށް  އަށްސަރވޭ ގެ ރިޕޯޓްއައު  ބީ ހެއްދެވި.ޑީ.މެދުވެރިކޮށް އައި ޓާރމް ކޮންސަލްޓެންޓެއް 

ބަދަލަށް ބިނާކޮށް މި މަޝްރޫޢުގެ އަގުބޮޑުވާނެކަމަށް ވަނީ އައިސްފައިވާ ބަދަލާއި، އަދި ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޑިޒައިންއަށް އައިސްފައިވާ 

 ގޮތުގައި ގެލޯނުއެހީ އިތުރު ިމކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކުން އިސްލާ، ފައިސާ މަދުވާ ޕްރޮޖެކްޓަށް  އަދި .ބެލިފައެވެ

   .ކަމަށްވަނީ އަންގަވާފައެވެ ހަމަޖައްސަވައިދެއްވާނެ

 
  2ހެލްތް އެންޑް އެޑިއުކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 

އެމެރިކާ 1,526,000 އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު އެހީ އާއި އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން  6,105,000ގެ .ބީ.ޑީ.މި މަޝްރޫޢަކީ، އައ

ބުރީެގ  5މިމަޝްރޫޢުގެ ދަށުން . އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢެކެވެ 7,631,000 ހިންގަވާޚަރަދުކުރައްވައިގެން  ޑޮލަރު

މި . އެނދުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއް ބިނާކުރުން ހިމެނެއެވެ 100ހިތަދޫގައި . އެޑިއުކޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސެންޓަރަކާއި ސ

ށް ކުރެވުނު އިޢުލާނަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކޮންސަލްޓަންޓަކު ހޯދުމަ

މި މަޝްރޫޢުގެ ެދ . ގްލަދޭޝް ކޮންސަލްޓެންޓްސް ލިމިޓެޑެވެގްލަދޭޝްގެ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ބަންބީލަން ކާމިޔާބުކުރެއްވީ، ބަން
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ން ޓެންޑަރ ޑޮކިއުމެންޓް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ކޮމްޕޯނެންޓުގެ ސިވިލްވޯކް ފެށުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތުގެ ތެރެއި

  .މަސައްކަތާއި، ކޮންސެޕްޓުއަލް ޕްލޭން ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޑިޒައިން ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ

  

 މައިކްރޯ ފައިނޭންސް ޕްރޮޖެކްޓް ޓު ދަ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސ 

އެމެރިކާ  500,000އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނުއެހީއާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ   3,550,000ބީގެ .ޑީ.މި މަޝްރޫޢަކީ އައި

މި މަޝްރޫޢަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން . ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ މަޝްރޫޢެކެވެ

ކުދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔާފަރި ފެށުމަށާއި އަދި ވިޔަފާރި އިތުރަްށ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން . ހިންގެވުމަށް ރޭވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ

މިލޯނު ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިްވސްގެ ޑިވެލޮޕްަމންޓް . ދޫކުރުން ހިމެނެއެވެ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ލޯނު 

ވަނީ  ގައ2006ިޖުލައި  18ޓުގައި މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ އޮން ލެންޑިންގ އެގްރީމެން. ބޭންކިންގ ސެލްމެދުވެރިކޮށެވެ

މިލިއަން  1މިގޮތުން މިހާތަނަށް . މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ލޯނު ދޫކުރުމުގެ މަސައްކަތް. ކުރެވިފައެވެސޮއި

 .ލަރުވަނީ ޑިސްބާރސްކުރެވިފައެވެޑޮ

  

 އިމްޕޯޓް ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިން 

ބީއިން .ޑީ.ދިމާވި ސުނާމި ކާރިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން އައިގައި  2004ޑިސެމްބަރ  26 މި މަޝްރޫޢަކީ

ގެ ދަށުން ޓްރޭޑް ފައިނޭންސިންގ އޮޕަރޭޝަންސަށް 'އިމަރޖެންސީ އެސިސްޓެންސް ޕެކޭޖް'ރާއްޖެއަށް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެއްސެވި 

މީގެ ތެރެއިން ފުރަތަ އޮޕަރޭޝަންގެ ގޮތުގައި . ޝްރޫޢެކެވެމިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަ 20ދެއްވުމަށް ހަމަޖައްސަވާފައިވާ 

ވަނީ  ގައި 2006މާރޗް  4މިިލއަން އެމެރިކާޑޮލަރުގެ ލޯނުއެހީގެ މަޝްރޫޢުގެ އެގްރީމެންޓުގައި  11.7ރާއްޖެއަށް ދެއްވި 

ލާއި، ލޭބަލް އަދި ކާޓަންސް މި މަޝްރޫޢުގެ ބޭނުމަކީ ތެލާއި ކާޑުގެ ބާވަތްތަކާއި، ލޮނާއި، ޓިން ފްރީ ސްޓީ. ސޮއިކުރެވިފައެވެ

މިލިއަން އެމެރިކާޑޮލަރު ލޯނުގެ ގޮތުގައި  8.3މި ފެސިލިޓީ އެއްކޮށް ޑިސްބަރސްކުރެވި މީގެ ބެލެންސްކަމަށްވާ . ހޯދުމެވެ

ްލ މިލޯނު އޮންލެންޑް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަ. ނެގުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުހިގަމުން އެބަދެއެވެ

މިލިއަން އެމެރިާކ  3.1މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު، ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަނަށް  2.6ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 

  .  މިލިއަން އެމެރިކާޑޮލަރެވެ 2.6ޑޮލަރު، އަދި މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑަށް 

  

  )އިފާޑް (ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް 

 
 ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރަލް އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް 

 

ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން  މި މަޝްރޫޢަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖޭގެ ދަ

މިލިއަން ސްޕެަޝްލ ) އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( 1.4ޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަްނޓުން ފޮރ އެގްރިކަލްރނޭޝަނަލް ފަންޑް އިންޓަ

456



 

ޓްސްގެ ހިލޭއެީހެގ ސްޕެޝަލް ްޑރޯވިންގ ރައި) އެއްލައްކަ ސާޅީސްހާސް( 140,000 ޑްރޯވިންގ ރައިޓްސްގެ ލޯނަކާއި

ފިޝަރީޒް، އެގްރީކަލްޗަރ އެންޑް މެރިން ރިސޯސަސްގެ  ބޭނުންކުރެވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް  މީގެ ތެރެއިން ހިލޭއެހީ. މަޝްރޫޢެކެވެ

ވަނީ  ގައި  2005ސެޕްޓެމްބަރ  25މިލޯނު އެގްރީމެންޓުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި، އިފާޑާއި ދެމެދު . މުވައްޒަފުން ބިނާކުރުމަށެވެ

  ސޮއިކުރެވިފައެވެ

ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރިޔަށް ގޮސްފައިނުވާތީ، މިހާތަނަށް މި މަޝްރޫޢުގެ ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރަކު 

 6ފަންނީއެހީގެ ތެރެއިން މުވައްޒަފުން ތަމްރީން ކުރުމަށްޓަކައި . މަޝްރޫޢުގެ އެއްވެސް މަސައްކަތެއްވަނީ ފަށައިނުގަނެވިފައެވެ

  .ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައެވެ ވަނައަހަރުގެ 2011މި މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ . ކުދިންމިހާރުވަނީ ހޮވިފައެވެ

  

 )ދެވަނަ ލޯނު( ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރަލް އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް
ނޑުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން  މި މަޝްރޫޢަކީ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ރާއްޖޭގެ ދަ

އެއް މިލިއަން ހަތަރު ލައްކަ ފަންސާްސ ( 1,450,000ޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ދެއްވި ރިކަލްރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްއިންޓަ

މި ލޯނަކީ . އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މަޝްރޫޢަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ކަންތައް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮތުން  ދެއްވިލޯނެކެވެ) ހާސް

އަށްވާ  80%ސާގެ ބޭނުން ކުރެވެންފެށޭނީ މީގެ ފުރަތަމަ ލޯނުގެ މިލޯނުގެ ފައި. ޑޮލަރުގެ ލޯނެކެވެ.އެސް.މިލިއަން ޔޫ 2.05

 2012ރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރަނީ މިމަޝް. ކުރެވިފައިވެއެވެން ޓުގައި ބަޔާފައިސާގެ ބޭނުންކޮށް ނިމުމުންކަމުގައި ލޯނުއެގްރީމެން

  .ވަނައަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައެވެ

  

 އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް  ކުވެއިތު ފަންޑް ފޮރ

 
  މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

   

ގައި ފެށުނު މިމަޝްރޫޢުގެ މަޤްސަދަކީ ޒަމާނާއި އެކަށީގެންވާ ރައްކާތެރި ބަނދަރެއްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖޭގެ އެންެމ  2001މެއި 

އަދި މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް . ނަވަސްކޮށްދިނުމެވެއުތުރު އަދި އެންމެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތައް ހިމެނޭ ދެސަރަހައްދުގައި ތަ

ކުރިމަތިވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ލުއިކަމެއް ގެނެސް ދިނުމާއި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ މުދާ ފަސޭހައިން އަދި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް 

ތުތައް އެސަރަހައްދުގައި އިތުރަށް ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކަށް ފޯރުކޮށްދީ މަސައްކަތްތެރިކަމާއި ވަޒީފާގެ ފުރުސަ

ކުވޭތް ފަންޑުގެ ޯލުނ . ތަނަވަސްކޮށްދީ އިޤްތިސާދީ ގޮތުންނާއި އިޖްތިމާއީ ގޮތުން އެސަރަހައްދުތަކަށް ކުރިއެރުން ހޯދައިދިނުމެވެ

. އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ 17,860,000އެހީއާއި ދިވެހި ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުރައްވައިގެން ހިންގަވާ މިމަޝްރޫއުއަށް ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ 

ހިތަދޫ ގައި ބަނދަރު ހެދި ދެ ބަނދަރު ބެލެހެއްޓުން މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް . ކުޅުދުއްފުށީ އާއި ސ. ހދ މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން

އިކުއިޕްމެންޓް ކޮމްޕޯނެންޓުގެ ދަށުން ގެންނަންޖެހޭ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓް ގެނައުުމގެ . އޮތޯރިޓީ އާވަނީ ޙަވާލު ކުރެވިފައެވެ

ޑިންގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ބީލަމުގެދަށުން ދެބަނދަރުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ބިލް. ސައްކަތް މިހާރު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެމަ

457



 

ށް ނިމޭނެކަމަްށ  2007ޑިސެމްބަރ  31މިކަމުގެ ސަބަބުން ކުރިން . ކުރެވެމުންނެވެބަޔަކުހޮވުމަށް މިހާރުދަނީ މަސައަކަތް 

  .ގެ ފަހުކޮޅުއެވެ 2008ނިމޭނީ  މަސައްކަތް ލަފާކުރެވިފައިވާ މި މަޝްރޫޢުގެ

 
  ވަނަ ފިޔަވަހި 4މާލޭ ބައިނަލް އަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ 

  

ނޑައެޅިފައިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދަކީ . މިމަޝްރޫއުއަކީ ތިން ސަބްފޭހަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫއެކެވެ  މަޝްރޫއުއަށް ކަ

ޕެކް ކުވެއިތް ފަންޑް، އޯ މަޝްރޫޢުއަށް ހަރަދުކުރަނީ ކުންފުނީގެ ބަޖެޓުންނާއި. ޑޮލަރެވެ.އެސް.މިލިއަން ޔޫ 35ގާތްގަޑަކަށް 

މަޝްރޫޢުެގ . ފަންޑިންގ އެޖެންސީތަކުންނެވެ. ނު އެހީ އާއި އަދި ކޮމާޝަލް ޅޯނު ފައިސާއިންނެވެފަންޑް، ސައުދީ ފަންޑް ގެ ލޯ

ޑިސެމްބަރ  26. ރަށް ފުޅާކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުމެވެއަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރުން ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތު  މަގްސަދަކީ މާލޭ ބައިނަލް

ގައި ދިމާވި ސުނާމި ކާރިސާގައި ވައިގެ ބަނދަރަށް ލިބުނު ގެއްލުންތައް މަރާމާތުކޮށް އަލުން ހެދުމަށް ސަޕްލިމެންޓަރީ  2004

ނޑަ ިމ . އިތުރު ލޯނެއް ނެގުނެވެ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ  4.5ކަށް ލޯނެއްގެ ގޮތުގައި ކުވެއިތު ފަންޑުން ގާތްގަ

މި . ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ 2005ނޮވެމްބަރ  8ސަޕްލިމެންޓަރީ ލޯނުގައި ކުވެއިތު ފަންޑާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު 

 2007އްކަތެއް ނިންމުމަށްޓަކައި މިލޯނުވަނީ އަދި ފައިސާގެހުރިހާ މަސަ. މަޝްރޫޢުގެ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް މިހާރުވަނީ ނިމިފައެވެ

އަދި ވަނީ  ގޮތުގައި ނެގިފައިވާ ލޯނު މީގެ އިތުރަށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ލޯނުގެ. ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މުއްދަތު އިތުރުކުރެވިފައެވެ

  .ޙަރަދުނުކުރެވިއެވެ

 
  ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔުޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް 

ގައި ދިމާވި ސުނާމި ކާރިސާގައި ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމުގެ ގޮުތން  2004ޑިސެމްބަރ  26މި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަކީ 

ހިންނަވަރުގެ . ތިމަރަފުއްޓާއި، ޅ. ވިލިނގިލީގެ ބަނދަރުތައް ހެދުމަށާއި، ތ. ތިމަރަފުއްޓާއި، ގއ. ކުވެއިތު ފަންޑުން ތ

ނޑަކަށް މި މަޝްރޫޢަކީ ކުވެއިތު . ނަރުދަމާތައް މަރާމާތުކޮށް ހެދުމެވެ މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ  5.3ފަންޑުން ގާތްގަ

 8މި މަޝްރޫޢުގެ ލޯނުއެގްރީމެންޓުގައި ކުވެއިތު ފަންޑާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު . ލޯނުއެހީއިން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ

ވޭމަންޑޫގެ . ހިމެނިފައިވާ ތ ރ ކޮންސަލްޓެންސީ ލިސްޓުގައިބަމި މަޝްރޫޢުގެ ހާ. ކުރެވިފައެވެގައިވަނީ ސޮއި 2005ނޮވެމްބަރު 

ތިމަރަފުށީެގ . ހިންނަވަރާއި، ތ. އަދި ސެނިޓޭޝަން ކޮމްޕޯނެންޓުގެ ދަށުން ޅ. ވަނީ ހިމެނިފައެވެ މިހާރު  ތިނަދޫ. ބަދަލުގައި ގދ

އެއީ ކުވެއިތުގެ  .ން މިހާރުވަނީ ބަޔަކުހޮވިފައެވެކޮންސަލްޓެންސީގެ މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި ބީލަމުގެ އުސޫލު

. އައި ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޓެކްނޮލޮޖީސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖޮއިންޓް ވެންޗަރއާއިއެވެ.ބީ.އަލްހަބްޝީ ޮކންސަލްޓަންޓަސްއާއި ޔޫ

  . ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައެވެ 2009މަޝްރޫޢު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

 
 އެޓޮލް ޕްރޮޖެކްޓް . ގއ ފްއޮރިކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

. ނިލަންދޫއާއި ގއ. ދާންދޫއާއި، ގއ. ވިލިނގިއްޔާއި، ގއ. ގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގއ 2004މި މަޝްރޫޢަކީ ޑިސެމްބަރ 

 ވެހި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ހިންގޭފަންޑް ފޮރ ޑިވެޮލޕްމަންޓާއި، ދި މާމެންދޫއަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް އާރާސްތުކުރުމަށް ސައުދީ

ވަނީ  ގައި 2006އޮކްޓޫބަރ  26މި ލޯނުއެގްރީމެންޓުގައި ސައުދީ ފަންޑާއި، ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު . މަޝްރޫޢެކެވެ

458



 

މި މަޝްރޫޢުގެ . މަޝްރޫޢެކެވެ ސައުދީ ރިޔާލުގެ )ސާޅީސްފަސް މިލިއަން( 45,000,000 މި މަޝްރޫޢަކީ . ސޮއިކުރެވިފައެވެ

ހައުސިންގ  50ހައުސިންގ ޔުނިޓާއި، ނިލަންދޫގައި  88ޔުނިޓާއި، ދާންދޫގައި  ގހައުސިން 75ވިލިނގިލީގައި . ދަށުން ގއ

. ހައުސިންގ ޔުނިޓ އަދި ބައެއް ހެލްތް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ގާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ 82ޔުނިޓާއި އަދި މާމެންދޫގައި 

މިގޮތުން ހުށަހެޅިފައިވާ . ށް ވަނީ ބީލަމަށް ހުށަހެޅިފައެވެމި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޮވުމަށްޓަކައި ދެފަހަރަ

ކެންސަލްކުރެވި  ވަނީ ންތައް ބީލަންތައް ހުށަހެޅިފައިނުވާތީ، މި ބީލަ ޝަރުތުހަމަވާ އަގުތައް ބޮޑުކަމުންނާއި، އަދި ހުރިހާ ރަށަކަށް 

 މީގެއިތުރުން ކޮންސަލްޓެންޓެއް  .ކުރެވެމުންނެވެ ނީ ކަތްދައްމަސަ ހޯދުމުގެ ފަރާތެއް  އަލުންބީލަމަށް އިއުލާންކޮށް މަސައްކަތްކުރާނެ 

  .ބީލަމަށްހުޅުވާލެިވފައެވެ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ވަނީ

 

  ކޮމާރޝަލް އަދި ސަޕްލައަރ ކްރެޑިޓް ލޯން 

  މީޓަރ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ކްރާފްޓް  35މީޓަރ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ވެސެލް އެންޑް  40

 35މީޓަރ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ވެސެލް އަދި  40ކިއުރިޓީ ސަރވިސަސްގެ ބޭނުމަށް ބަނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނެޝަނަލް ސެ

ގަިއ  2005އޮކްޓޫބަރ  19މީޓަރ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ކްރާފްޓްގެ ޑިޒައިންކުރުމާއި ބަނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި 

ރޑް ލިމިޓެޑާއިއެކު މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޏެއްކަމުގައިވާ ކޮލަމް މި މި .  ބޯ ޑޮކްޔާ

މި ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގަކީ . މަޝްރޫޢަށް ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ ބޭންކް އޮފް ސިލޯން ކަލަމްބޯ އިން ނަގާފައިވާ ލޯނެއްގެ ދަށުންނެވެ

ންޓުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު މި މަޝްރޫޢުގެ ލޯނު އެގްރީމެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ 8,081,240

މިމަޝްރޫއުގައި ބަނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ . ވަނައަހަރުއެވެ 2007މަޝްރޫއުނިމޭނީ . ގައެވ2005ެނޮވެމްބަރު  27ސޮއިކުރެވުނީ 

ވްސް ެނޝަނަލް ޑިފެންސް މީޓަރ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ކްރާފްޓުގެ މަސައްކަތް ނިމި މިހާރު ވަނީ މާލެ ގެނެސް މޯލްޑި 35

ރޑް  އާއި ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ   .ވަނީ މާލެގެނެވިފައެވެ މީޓަރ ފިޝަރީޒް ޕްރޮޓެކްޝަން ވެސެލް 40އަދި . ފޯރސްގެ ކޯސްޓް ގާ

  

  ބުރީގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  14ވެލާނާގޭ 

ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކުރައްވާ މަސައްކަތުގެ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ 

ގައި އަމީން  2005އޮގަސްޓް  28ބުރީގެ އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  14ދަށުން ވެލާނާގެ 

މި ކޮންޓްރެކްޓުެގ . ވެކޮންސްޓްރަކްޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއިއެކު މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރެވުނެ

މި މަޝްރޫޢަށް ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ ބޭންކް އޮފް ސިލޯނު ކަލަމްބޯއިން ނަގާފައިވާ . އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ  14,963,727.43އަގަކީ

 13މި މަޝްރޫޢުގެ ލޯނު އެގްރީމެންޓުގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯނާއި ދިވެހި ސަރުކާރާއި ދެމެދު ސޮއިކުރެވުނީ . ލޯނެއްގެ ދަށުންނެވެ

އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށްއައި ބަދަލާ އިތުރު މަސައްކަތުގެ ސަބަބުން ޕްރޮޖެކްޓްެގ . ގައެވެ 2005ޕްޓެމްބަރ ސެ

ނޑަ ބަޖެޓުން ސަރުކާރު ޙަރަދު ކުރެވޭނީ މަސައްކަތުގެ އިތުރު. އަގުބޮޑުވެފައިވެއެވެ  .ފައިސާއިންނެވެ އެޅޭމިޕްރޮޖެކްޓަށް ކަ

   .އެވެވަނަ އަހަރު  2009މަޝްރޫއު ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ 
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  ބުރީގެ ޢިމާރާތް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  9ސް ޕޮިލސް ސަރވިސަސް ވްމޯލްޑި
މޯލްޑިވްސް ޕޮިލސް ސަރވިސަސްގެ އެކޮމަޑޭޝަން އަދި އޮފީސް ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި އިސްކަންދަރު ކޮށީގައި 

ގައި  2007ޖުލައި  10އޮފީސް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމައްޓަކައި ބުރީގެ އެކަމަޑޭޝަން އަދި  9ޢިމާރާތް ކުރެވޭ 

 ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގަކީ މި. ރެކްޓުގައި ސޮއި ކުރެވުނެވެކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީއާއި އެކު މަސައްކަތުގެ ކޮންޓް . ޑަބްލިއު.އެފް

އިން މާލެ ، މި މަޝްރޫއުއަށް ފައިސާ ހޭދަ ކުރަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ. ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ 67,202,045.32

ނޑައެޅިފައިވަނީމިމަޝް. ލޯނެއްގެ ދަށުންނެވެ ފަސްމިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ނަގާފައިވާ   .ގައެވެ 2008  ރޫޢު ނިންމަންކަ

 
  ތް ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު ބުރީގެ ޢިމާރާ 9މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސް 

އޭޕްރިްލ  23ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި  9ސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯރސްގެ ބޭނުމަށް މޯލްޑިވް

މަޝްރޫޢަށް މި .ޓްރެކްޓުގައި ސޮއިކުރެވުނެވެގައި ޖައުސާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ އާއިއެކު މަސައްކަތުގެ ކޮން 2006

ިމ . ލޯނެއްގެ ދަށުންނެވެފަސްމިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ  އިން ނަގާފައިވާއިންޑިޔާ، މާލެ ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް 

  . ވަނައަހަރުއެވެ 2008މަޝްރޫއުނިމޭނީ . ދިވެހި ރުފިޔާއެވެ 56,754,688.13ކޮންޓްރެކްޓުގެ އަގަކީ 

  

  ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  504ހަމަޖެހިފައިވާ ހުޅުމާލޭގައި އެުޅމަށް 
  

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސްގެ މަސައްކަތުގެ  504ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލު ކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭގައި އެުޅމަށް ހަމަޖެހިަފއިވާ 

މި . ރެވުނެވެ ގައި އައިމާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ ޕަރައިވެޓްލިމިޓެޑް އާއި އެކު ސޮއިކު 2007ޖޫން  26ކޮންޓްރެޓުގައި 

 2010މި މަޝްރޫއު ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވެނީ އޮކްޓޯބަރު . އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ 17،898،225.25ންޓްރެކްޓުގެ އަގަކީ ކޮ

މަޝްރޫޢަށް ފައިސާ ހޭދަކުރަނީ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ، މާލެ އިން ނަގާފައިވާ ލޯނާ އަދި ހުޅުާމޭލ މި .ގައެވެ

  .ންނެވެޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނު

  

 ވިލުފުށި ބިންހިއްކުމާއި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

 5،964،290ގާތް ގަޑަކަށް ( ރޯ.ޔޫ 8،409،650ދެއްވި  ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ގެ ޢުއަކީ ނެދެލަންޑްސް ސަރުކާރުމިމަޝްޜޫ

 5،644،219.85ގަޑަކަށް ގާތް (ރޯ .ޔޫ 7،958،350 ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަންގަވާފައިވާ އަދި ކޮމާރޝަލް) އެސް ޑޮލަރު.ޔޫ

) އެސް ޑޮލަރު.ޔޫ 11،691،428.57ގާތް ގަޑަކަށް (ރޯ .ޔޫ 16،368،000މުޅި ޖުމްލަ ، )އެސް ޑޮލަރު.ޔޫ

  .މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މިއަހަރު ވަނީނިމިފައެވެ. ހަރަދުކުރުރައްވަވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދެވި މަޝްރޫޢުއެކެވެ

  

 ސްޓާރަކްޝަން އިކުއިޕްމަންޓްސަޕްލައި އެންޑް ޑެލިވަރީ އޮފް ކޮން

 2006ޑިސެމްބަރު  06މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓަރަކްޝަންގެ ބޭނުމަށް ކޮންސްޓަރަކްޝަން އިކުއިޕްމަންޓް ގެނައުމައްޓަކައި 

ގައި ވަނީ ސްރީލަންކާގެ ކުންފުންޔެއްކަމަށްވާ ސެނޮކް ޓްރޭޑް ކޮމްބައިން އާއިއެކު މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ސޮިއ 

460



 

ގައި ބޭންކް އޮފް ސިލޯން އާއި އެކު ސޮއި ކުރެވިފައިވާ  2007ޖުލައި  18މި މަޝްރޫޢުއަށް ޙަރަދު ކުރެވެނީ . ވިފައެވެކުރެ

  .ށްނިމިފައެވެގެނެވި ލޯނުފައިސާ ވަނީ ހަރަދުކޮ އިކްއިޕްމަންޓްމިހާރު .އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނުގެ ދަށުންނެވެ 2،322،025

 ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢުވިލިނގިލި ބަނދަރު .ގއ

މިލިއަން  12.5ގާތް ގަޑަކަށް ( ރޯ .ޔޫ 9,060,000ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައ ދެއްވި  ގެންޑްސް ސަރުކާރުޢުއަކީ ނެދެލަމިމަޝްރޫ

ގާތް (ރޯ .ޔޫ 8,752,550 އަދި  ލޯނުގެ ގޮތުގައިނެދަލަންޑްސް ގެ އައި އެން ޖީ ބޭންކުން ނަގާފައިވާ) އެސް ޑޮލަރު.ޔޫ

ވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަވާ ކުރައް ރަދުޚަޑޮލަރު  އަންމިލި 24.58މުޅި ޖުމްލަ ، )އެސް ޑޮލަރު.މިލިއަން ޔ12.08ޫގަޑަކަށް 

. ނެދަލަންޑްސް އާއެވެ/ވަނީ ބޮސްކާލިސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ބީވީ ވާލުކުރެވިފައިމިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ހަ . އެކެވެމަޝްރޫޢު

 . ގެ ފަހުކޮޅުއެވެ 2008 މަސައްކަތް ނިމޭނީ  މަޝްރޫއުގެ

461
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އިންޑައިރެކްޓް ޑައިރެކްޓް

ރައްޔިތުންގެ އެކައުންޓް 4.1% އެސް.ޓީ.އޯ - 4.2%

އަމިއްލަ ފަރާތްތައް - 29.3% އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ - 4.1%

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑް - 7.3%

- - 100% ޕަބްލިކް ވާރކްސް ސަރވިސް

ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަލެސް - 45% - 55% ދިވެހިރާއްޖޭތެ ގުޅުން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

- - 100% އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން ސަރވިސަސް ލިމިޓެޑް

- - 100% މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

`

2008 ގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ނުވަތަ ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ ހިމެނިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް

ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްޞާ ކުންފުނި

51% ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ

ި ި ީ ި

ސެޓްސް - 30% - 70% މޯލްޑިވްސް އިންފްލައިޓް ކޭޓަރިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

- - 100% މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް އޮތޯރިޓީ

- - 100% މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް

އަމިއްލަފަރާތްތައް - 40% އެމް.އެން.އެސް.އެލް - 7.5% 52.50% މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ

- - 100% މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޝިޕިންގ ލިމިޓެޑް

އެޗް.އޯ.އެޗް - 12%

އައި.އެފް.ޔޫ - 12%

- - 100% މޯލްޑިވްސް އިންޑަސްޓްރިއަލް ފިޝަރީޒް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

- - 100% ނަސަންދުރަ ޕެލަސް ހޮޓެލް

- - 100% ހުޅުމާލެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

އަމިއްލަ ފަރާތްތައް - 7.52% - 92.48% ސްޓޭޓް ޓެރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ

- - 100% ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް

އަމިއްލަ ފަރާތްތައް - 55% - 45% މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

- %76މާލެ ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ި ި ި

ޝަންގްރިލާ - 30% - 70% އައްޑޫ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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އިންޑައިރެކްޓް ޑައިރެކްޓް

ސަރުކާރުގެ ޙިއްޞާ
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްޞާ ކުންފުނި

- - 100% ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ޕލކ

- އެސް.ޓީ.އޯ - 100% - އެލައިޑް އިންޝުއަރެންސް ކޮމްޕެނީ އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސް ޕވޓ ލމޓ

ނަރުލީ ބަރުހާދު 49% - 51% އެއަރ މޯލްޑިވްސް ލިމިޓެޑް

އެނަރޖީ ޓްއާރސް - 70% - 30% ވިލިނގިލި އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

އައި.އޭ.އެސް - 9%

އަމިއްލަ ފަރާތްތައް - 57.4% އެމް.އޭ.ސީ.އެލް. 7%

އެސް.ޓީ.އޯ - 1.6%

25% މަޑިވަރު ހޯލްޑިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް
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