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 ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވުރު 
 އަށް  4201އިން  1020

 

 

 ބަޔާނުގެ ޚުލާސާ  .1

އަހަރު ދުވަހުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ހާލަތުގެ މައްޗަށާއި، ކުރިއަށް އޮތް  2011މިބަޔާނަކީ މިނިމޭ 
ނޑު ބައިތަކަކީ ރާއްޖޭގެ  އިޤްތިޞާދީ ތަސައްވަރުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވައިދޭ ބަޔާނެކެވެ. މިބަޔާނުގައި ބަލައިލެވިފައިވާ މައިގަ

 ކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީއާއި އޭގެ ބައިތަކެވެ. އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ސަރު

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  20,051ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ނުވަތަ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ. އަކީ  2011މިހިނގާ 
އަށް ބަލާއިރު ރިއަލް  2014އިން  2012ކުރިއެރުމެކެވެ. ގެ  %7.5ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ.ގެ ނިސްބަތުން ބަލާނަމަ މިއީ 

ޖީ.ޑީ.ޕީ.އަށް މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ރިއަލް  22,203ރެޖުގޮތެއްގައި އަހަރަކު ގޮތުގައި އަންދާޒާ ކުރެވެނީ އެވް ޖީ.ޑީ.ޕީ.ގެ
ޖީ.ޑީ.ޕީ.ގެ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ  2012ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  %5.2ރެޖު ގޮތެއްގައި އަހަރަކު ބަލާނަމަ މިއީ އެވް

ނޑު ބަ ވެ. ކެފިޔަވައި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަްށ އައިސްފައިވަނީ ކުރިއެރުމެއިތަކަށް ަބލާއިރު، ރިއަލް އެސްޓޭޓް ދާއިރާ މައިގަ
ކަމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ.  ކުރިއަރާނޭ %4.8ވަނަ އަހަރު  2012މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ފަށް އަހަރާއި ޚިލާ 5ވޭތުވެދިޔަ 

 ކުރިއަރާނޭކަމުގައި ލަފާކުރެވެއެވެ.  %7.5ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ އަދި 

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާތަނަށް ޙިއްސާކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިޭބ 
 ފެންނަ ޓެކްސް ނިޒާމެއްގެ ެތރެއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީށްއާމްދަނީއިންނެވެ. މިކަން ބަދަުލކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިިވ، އަދި ދެފު

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވަނީ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިސްލާހުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައެވެ. މި  2011އިތުރުކުރުމަށް 
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް ަތންފީުޛކުރެވުމުން، ދައުލަތަށް ިލބޭ 

ވަނަ ައހަރުގެ މިހާތަނަށް ިލބިފައިވާ  2011އްސާކުރާނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ާއމްދަނީއިންނެވެ. އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ޙި
ހިއްސާކުރާނީ ޓެކްސްގެ  58އާމްދަނީއަށް ބަލައި އަހަރުގެ ިނޔަލަށް މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަާފކުރާ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ %

ންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން މިހާރު ރައްޔިތުއަދި ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީއިްނނެވެ. 
ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި، ވިަޔފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުުމގެ ޤާނޫނާއި، އިމްޕޯޓް އެކްްސޕޯޓް ޤާނޫނަށް ެގނެވުނު 

ވަނަ އަހަރު  2014ރެވުުމން، އިސްލާހާއި، އަދި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިންކަމް ޓެކްސްއާއި ބެހޭ ބިލު ތަންފީޛުކު

 ޙިއްސާކުރާނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.  75ނިމޭއިރު، ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ %

ނޑު ގޮތެއްގައި  ދައިރާއަކަށް ބަހާލެވިފައިވާނެއެވެ. ެއއީ އަސާސީ އަމާޒުތަކާއި،  5މިބަޔާނާއި އެކުގައި ހުށަހެޅޭ ބަެޖޓު މައިގަ
އެހެނިހެން ތަރައްޤީގެ  ،އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ހޯދުމާއި  ،އިޖުތިމާޢީ އިންސާފު ދެމެހެއްޓުމާއި، ހެޔޮވެރިކަމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި

ދާއިރާތަކެވެ. ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ މައްޗަށް ބަލާއިރު ކެޕިޓަލް އިންވެސްޓްމަންޓަށް ހޭދަކުރެވެނީ ޖުމްލަ 
 އިތުރު އަދަދެކެވެ.  %17ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅުނު ބަެޖޓާއި އަޅާބަލާއިރު  2011މިއީ އެވެ.  %38ބަޖެޓުގެ 



4 
 

ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލެވިފައިވަނީ މެދު ރާސްތާގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވިފައިވާ ޕްލޭންތަކުގެ 
ނޑު އަމާޒަކީ ދަ އުލަތުން ކުރާ ހޭދައަކީ ލިބޭ އާމްދަނީގެ މައްޗަށް ބިނާކުރުމާއި އެކު މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. ބަޖެޓުގެ ަމއިގަ

ނޑެއްގެ ެތރޭގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހިފެެހއްޓުމެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީ. ގެ ނިސްބަތުން ބަލާއިރު  ވަނަ  2011ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ
 %9.7އަމާޒަކީ މިއަދަދު  ނަ އަހަރުގެވަ 2012އެވެ.  %10.2އަހަރު ޑެފިސިޓް ހުންނާނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވެނީ 

އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުތައް އިތުރަށް ރެޝަަނލައިޒްކޮށް، އެފިޝަންީސ ވަނަ  2012 މީގެ އިތުުރން،އަށް ގެނައުމެވެ. 
ވަނަ  2014. މެދުރާސްތާއަށް ބަލައި، ކުރެވޭނެއެވެގެއިންސް ހޯދާ، މިއަށް ވުރެެވސް ޑެފިސިޓު ކުޑަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތް

އަށް ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ. މިމަގަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި، މިހާުރ  %5.6ހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު އަ
 މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިވާ 'ދައުލަުތގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލް' ފާސްވެގެންދިއުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. 

 

 ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު  .2

ނޑު / ގްރޮސް ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޑަކްޓް )ޖީ.ޑީ.ޕީ( އަކީ ޤައުމެއްގައި އުފެއްދޭ ތަކެއްޗާއި  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިްނގަ
ދީ ކުރިއެރުން ޞާއަކީ ޤައުމެއްގެ އިޤްތި.ދެވޭ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގަށް އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި އިތުރުވާ މިންވަރެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީ

ގޮތެއްގައި ބޭުނންކުރާ އެއް އިންިޑކޭޓަރއެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީ ދެގޮތަކަށް ދެއްކިދާނެއެވެ. އެއްގޮތަކީ  މު ދެނެގަންނަްނ އެންމެ އާއް
 ގޮތަކީ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ ޖީ.ޑީ.ޕީ ދާއިމީ އަގުންނެވެ.  ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ނުވަތަ ޖީ.ޑީޕީ އެއަހަރެއްގެ އަގުންނެވެ. ދެވަނަ

އައުމުގެ  ދުމަތުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު ޚިތިސާދަކީ އަބަދުވެސް ބަދަލުވަމުން އަންނަ އެއްޗެކެވެ. މުދަލާއި ޤްޤައުމެއްގެ އި
ދެއެވެ.  ނެތެމުން އަބަދުމެ  ކުރިއަރާ، ،އްސާވާ ކުންފުނިތަކާއި ސިނާއަތްތައް އުފެދިޙިއުފެއްދުންތެރިކަމުގަިއ ، އިތުރުން

ނޑަށް އަންަނމުންދާ މިފަދަ  އިޤްތިޞާދީ ބަދަުލތައް ދެނެަގނެ މިބަދަލުތައް ހިަމނައިގެން ަޤއުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އޮނިގަ
ނޑު އަންދާޒާކުރުމަކީ މިތަފާސްހިސާބުގެ ސައް ގޮތެއްގައި ޖީ.ޑީ.ޕީ ޞަމުކަމެކެވެ. އަދި ޚާއްއްކަން އިތުރުކުރުމަށް މުހިޙަމިންގަ

ވަނީ  މިގޮތުްނ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި މެވެ.އްދަލުކުރުން މުހިދާއިމީއަގުން އަންދާޒާކުރުމަށްޓަަކއި ފަހުގެ އަހަރެއްގެ އަގަށް ބަ 
އަގަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ދާއިމީ  2003ވަނަ އަހަރުގެ ދާއިމީ އަގުން  1995ރާއްޖޭގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ އަންދާޒާކުރާ ދާއިމީ އަގު، 

އްޔާރުކުރަން ބޭނުންވާ ގިނަ އަހަރުގެ ދާއިމީ އަގަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމުނީ ޖީ.ޑީ.ޕީ ތަ  ވަނަ 2003ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ. 
 ވަނަ އަހަރުކަމަށްވުމެވެ. 2003މައުލޫމާތުތަކެއް ލިބެްނހުރި އެންމެ ފަހުގެ އަހަރަކީ 

 ގެ ދާއިމީ އަގުން ( 2003ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )  2.1

ފަހުގައިކަމުން ޤައުމެއްގެ  ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެކުލަވާލެވެނީ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތަަކށް ބެލުމަށް
އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިްނވަރު ދެނެގަނެވޭނީ ރިއަްލ ޖީ.ޑީ.ޕީ އިންނެވެ. މިގޮތުްނ ނޮމިަނލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި ރިއަލް 

 ވެ.  ބަދަލުތަކެ ދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަަދުލގެ ސަބަބުން އުފެއްދުންތެރިކަމަްށ އަންނަޚި ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ ފަރަގަކީ މުދަލާއި 

 ،ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ޤައުީމ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ ިމންވަރަށް އައިސްފައިވާ މުހިއްުމ ބަދަލުތަަކށް ަބލާލާއިރު
 %8.7ވަނަ އަހަރު ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން  2005 ،ގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުނ2004ްޑިސެމްބަރު 

ނޑުގޮތެއްގައި ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން ގެއްލުންވެ ހަލާކުވި ގެދޮރާއި އުމްރާނީ  ،ނަ އަހަރުވަ 2006ދަށްވިއެވެ. ނަމަވެސް  މައިގަ
ޒިޔާރަތް  ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ،ލަތްތައް އާރާސްތުކުރުމުގެ ސަބަބުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އައި ކުރިއެރުމާއިޞީވަ
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ބަދަލުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން  ދުވެއްޔަށް އައި ހެޔޮފަތުރުވެރިކަމުގެ  ކުރާ އަދަދު އަލުން ރަނގަޅުވެ،
ވަނަ އަހަރު ދުނިޔެއަށް  2008އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރުމަށް ފަހު،  3ކުރިއެރިއެވެ. ވިދިވިދިގެން  19.6%

ވަނަ  2009ދަށް ފޯރައި ޞާތި ދީ ހީނަރުކަމުގެ އަސަރު  ރާއްޖޭގެ އިޤްޞާކުރިމަތިވި ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސްއާއި އިޤްތި
ފައިނޭންޝަލް  ،ވަނަ އަހަރު 2010ނަމަވެސް  ދަށްވެގެންދިޔައެވެ. %4.7އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

   އްދުންތެރިކަމުގެ މިންވަރުފެޤައުމީ އު ،ތިތަކުން މަޑުމަޑުން އަރައިގަނެދީ ދަޞާކްރައިސިސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިޤްތި
  ކުރިއެރިއެވެ. 5.7%

ވަނަ އަހަރުވެސް އިޤްތިޞާީދ ދުވެލި ކުރިއަރާނެ ކަމަށް  2011އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ތަފާސްހިސާބަށް ަބލާއިރު، މި
ދީ ދާއިރާތަކަށް ވަކިވަކިން ޞާގެ ކުރިއެރުމެއް އަންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އިޤްތި %7.5ލަފާކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާިއރާ، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ އަދި ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުެފއްދުން ތެރިކަން ކުރިއަރާެނ  ބަލާލާއިރު

 ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  

މު އްޖީ.ޑީ.ޕީ ތައްޔާރުކުރަމަށް ބޭނުން ކުރާ މުހި ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކަށް އުފެއްދުންތެރިކަން ލަފާކުރެވެނީ،
ދިޔަ އަހަރު ތަކުގައި މިތަފާސްހިސާބުތައް ހަރަކާތް ތެރިވި ވޭތުވެ ށް އަްނނާނެކަަމށް ލަފާކުރާ ބަދަލުތަކާިއ، ތަފާސްހިސާބުތަކަ

އާއި  2013އިން އިޤްތިސާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރާއިރު، %5.5 ވަނަ އަހަރު  2012ގޮތަށް ބިނާކޮށެވެ. މިގޮތުން 
ވަނަ  2013ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  %5.4އަދި  %4.6 ދީ އުފެއްދުންތެރިކަން، ޞާވަނަ އަހަރު އިޤްތި 2014

 ކުރި އަރާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ރޭޓް ކުޑަކަން ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.، ރިއަރާނެކަމަށް ދެއްކި ނަމަވެސްއަހަރު އުފެއްދުން ތެރިކަން ކު
ވަނަ  2013ވަނަ އަހަރު މަތިުވމަށް ފަހު،  2012ންތެރިކަން މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދު  ،މީގެ ސަބަބުތަކަށް ބަލާލާއިރު

އަހަރު ދަށްވާނެކަމަށް ދެއްކުމަކީ މީގެ އެއްސަބަބެވެ. ދެވަނަ ސަަބބަބެއް ކަމުގައި ެފންނަނީ ފަތުުރވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ 
ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ތްއްޖެއަށް ޒިޔާރައަދަދު އިތުރުވާ މިންވަރު މިއަހަރު ކުޑަކޮށް ދަށްވުމެވެ. ރާ 'ބެޑް ނައިޓް'ގެޖުމަލް 

ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ މާކެޓަށް އަްނނަ ބަަދލުތަކުެގ ސަބަބުން، ފަތުރުވެރިްނ އަށް ޒިޔާރަތްމަތިވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، ރާްއޖެ
 ރޭަޓކުންނެވެ.  އަދަދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ދަށް 'ބެޑް ނައިޓްސް'ގެހޭދަކުރާނެ އެވަރޭޖުކޮށް ރާއްޖޭގައި 

 2014 – 2005 ،: ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު 1 ޗާޓު 
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  އަހަރެއްގެ އަގުން ( ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ) އެ  2.2

ދުމަތުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަަބބުން ޚިގެ ފަރަގަކީ މުދަލާއި ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ. އާއި ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ.
މިލިއަން  29,936ގެ އަންދާޒާއަކީ .ވަނަ އަހަރުގެ ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ 2011ބަަދލުތަކެވެ.  އަންނައުފެއްދުންތެރިކަމަށް 

ވަނަ އަހަރުގެ  2011މިގޮތުްނ މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  26،566ވަނަ އަަހރު މިއަދަދު ހުރީ  2010ރުފިޔާއެވެ. 
.ޕީ ކުރިއަރާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ މިންވަރަށް ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކަށް ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ އެވެ. %12.7 ކުރިއެރުމަކީ
ވަނަ އަހަރު  2014އިން ައދި  %11.1ވަނަ އަހަރު  2013، %6ވަނައަހަރު ޮނމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  2012ބަލާއިރު 
    ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.     13.9%

 1420 – 2005، .: ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އާއި ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ 2ޗާޓު 

 

 
 މަސްވެރިކަން  2.3

ވަމުންނެވެ. ށްވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަނީ އަހަރަކަށް ފަހު އަހަރެއް ދަ 2006
ދޭ އެންމެ މުިހންމު އެއް ަތފާސްހިސާބަކީ، ރާއްޖޭގައި ރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު ައންގައިމަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެ

މަސްދުވަހު  7ރަތަމަ ފު ،ހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު ރެވެ. މިއަހަުރގެ މިހާތަނަްށ މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސްބާނާ މަހުގެ ިމންވަ
 7މައްޗަށް ގޮސްފައިވެއެވެ. މި  %3.9މިމުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ވަނަ އަހަރުގެ  2010އަދަދު، މަހުގެ  ކޮށް ބޭނިޖުމްލަ

ުތވެދިޔަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާ މަސްދުވަހު ބޭނި މަހުގެ އަދަދު ވޭ 4މަހުގެ މުއްދަތަށް ވަކިވަކިން ބަާލލާއިރު، އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 
މަސްދުވަހު ބޭނި މަހުގެ އަދަދު ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ  3ބަލާއިރު ވަރަށް ބޮޑުތަން އިތުރުވި ނަމަވެސް، ފަހު އަޅާ

، ތަކުން ދައްކާގޮތުގައިރގެ އަންދާޒާއެންޑް އެގްރިކަލްޗަ ޒްށްވެަފއެވެ. މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީއެމުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދަ

އަހަރުތަކެކޭ ވެއަތުވެދިޔަ  ދަށަށްދާނެއެވެ. ވީމާ %7ނޭ މަހުގެ އަދަދު ބަލާ ބޭއަޅާތުވެދިޔަ އަހަރާ ލަށް ވޭމިއަހަރުގެ ނިޔަ
. މި ގޮތުން ލަފާ ށް ލަފާުކރެވެއެވެއުފެއްދުންތެރިކަން ދަށަށްާދނެކަމަ އަހަުރވެސް މަސްވެރިކަމުގެވަނަ  2011އެއްފަދައިން 

 231މިލިއަން ރުފިޔާއިން  251 ވަނަ އަހަރަށް 2011ވަނަ އަހަރުން  2010މަސްވެރިކަމުގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ  ކުރެވެނީ
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 %1.3އިޤްިތޞާދަށްކުރާ ޙިއްސާ  ދާއިރާއިންއަދި މި .ގެ ދަށްވުމެކެވެ%8 ކަމަށެވެ. އެއީ ށަށްާދނެ މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަ
 އަށް ދަށަށްދާނެ ަކމަށް ވެސް ލަފާ ކުރެވެއެވެ.%1.1 އިން 

މިނިސްޓްރީ ، މަސްބޭނޭނެ ިމންވަރާ މެދު، ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކުގެ މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އަންދާޒާ ކުރެވެނީ
، ވަނަ އަހަރު 2012ށެވެ. މިގޮތުން ޔާރުކުރާ އަންދާޒާތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮއޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗާރ އިން ތައް

މެޓްރިކް  86,790ވަނަ އަހަރަށް ލަފާުކރެވޭ  2011މެޓްރިކް ޓަނު މަސް ބާނާނެކަމަށް ަލފާކުރެވެއެވެ. މިއީ  950،90
 31ލޭނު މަސްވެރިކަން ތަޢާރަފްކުރެވި، ގެ އިތުރުވުމެކެވެ. މިކުރިއެރުމަކީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި  %4.8ޓަނު މަހާއި ބަލާއިރު 

ނޑުގެ ޔާ އުޅަނދު އިތުރަށް މަހަށް ނިކުެމއްޖެނަމަ އިތުރަށް ބޭނިާދނެކަމަްށ ލަފާކުރެވޭ އަދަދެކެވެ. ނަމަވެސް، އިންޑި ކަ
ވަނަ އަހަރު  ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަން ވެސް ދަށަށް  2014އާއި  2013މަސްވެރިކަން ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ނުފެންާނތީވެ 

 މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މިދެއަހަރު ދަށަށް ދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެެއވެ.، ދާނެކަމަށް ފެންާނތީވެ

2014-2005  ،އަދި މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުވާ މިންވަރު  އަދަދު : ބާނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މަހުގެ  3 ޗާޓު

 

 ތަކެތި އުފެއްދުން   2.4

އުފެއްދުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީ މަހުން އެކިބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ކާބޯތަކެތީގެ އެކިބާވަތްތައް އުފެއްދުމާއި، ތަކެތި 
ލަކުޑިން ފަރުނީޗަރފަދަ ތަކެތިހެދުމާއި ، ބުއިންތައް އުފެއްދުމާއި، ފެހުމާއި އަންނައުނުގެ ބާވަތްަތއް ތައްޔާރުކުރުމާއި ތައްޔާރީ

 އުފެއްދުމާއި އޮޑިދޯނިފަހަރު ބަނުމާއި، ޕްރިންްޓކުރުން ފަދަ ސިނާއަތްތަކެވެ.  ސިމެންތިން ތަކެތި

ވަނަ އަހަރުގެ ރިއަލް  2011 މިލިއަން ރުފިޔާގައި ހުރިއިރު، 758 .ވަނަ އަހަރުގެ މިދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީޕީ 2010
ވަނަ  2012 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.%1.8ން ުރފިޔާގައެވެ. މިއީ މިލިއަ 771ހުންނާނެކަމަށް އަންާދޒާ ކުރެވެނީ  .ޖީ.ޑީ.ޕީ

ގެ ކުރި %0.4ހުންނާނެކަަމށް ލަފާކުރެވޭއިރު، މިއީ  ރުފިޔާގައި  މިލިއަން 774އަހަރު މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެިރކަން 
ވަނަ އަހަރު  2012އިރު ގައި ހުރި%3.8 ދަށް ކުރާ ހިއްސާ ޞާވަނަ އަހަރު މިދާއިރާއިން އިޤްތި 2011އެރުމެކެވެ. 
 ގައެވެ.  %3.7ށް ަލފާކުރެވެނީ ހުންނާނެކަމަ
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 އިމާރާތްކުރުން  2.5
އެންެމ  ގައިދުޞާދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ފައިޭންނޝަލް ކްރައިސިސް އާއި އިޤްތިޞާދީ ހީނަރުކަމުގެ ސަަބބުން ާރއްޖޭގެ އިޤްތި

އުފެއްދުންތެރިކަން  ގެމިާދއިރާވަނަ އަހަރު  2009މިގޮތުން  ބޮޑު އަސަރެއްކުރި އެއްދާއިރާއަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއެވެ.
ދިޔައެވެ.  މައްޗަށް%9.3 އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން އަލުން ކުރިއަރާ  ޖެހިގެން އައި ،ދަށްވިއެވެ. ނަމަވެސް 37.3%
މައްޗަށްދާނެ ކަމަށް  %6.1އަދި  %5.1ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަނަ އަހަރު މި 2012އަހަރާއި  ވަނަ 2011

 ލަފާކުރެވެއެވެ.

ނަމަވެސް ފާހަގަކޮށްލުން  ވަނަ އަހަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއެރި 2011ވަނަ އަހަރާއި  2010
މިލިއަން  1,497ވަނަ އަހަރު ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މިްނވަރު ) 2011 .މުހިންމީ، މިދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ

އަދި  ކަމެވެ.އަދަދެއް  މިދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުރި މިންވަރާ ދާދި އެއްވަރު ވަނަ އަހަރު  2006ރުފިޔާ( އަކީ، 
ވަނަ އަހަރާ  2008ފައިނޭންޝަލް ކްރައިސިސްގެ ކުރިން އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އެންމެ މައްޗަށް ހުރި 

 ވެސް އިއާދަ ނުވާނެކަމަށް އެންމެފަހުގެ އަންދާޒާތަކުންވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް 2014އެއްވަރަށް މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 
 ދައްކައެވެ. 

އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ އަންދާޒާ ކުރެވެނީ، މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އަންގައިދޭ މުހިންމު ތަފާްސ 
ކަކީ ރާއްޖެއަށް އިންޕޯޓުކުރެވޭ ބާވަތްތައްކަމުން، ހިސާބު ތަކަކަށް ބިނާކޮށެވެ. އިާމރާތް ކުރުމަށް ބޭނުން ކުރާ ގިނަ ބާވަތްތަ

މިތަފާސްހިސާބަށް އަންނަ ބަދަުލތަކަކީ އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެަގނެޭވނެ އެންމެ މުހިންމު އެއް 
މަސްދުވަހު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުްނކުރެވޭ ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރި  7ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  2011ތަފާސްހިސާބެވެ. މިގޮތުން 

 މަތިވެފައިވެއެވެ.  %27.8ކުރީއަހަރުގެ މިމުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު  ،މިންވަރު

.ޕީ އަށް ކުރާ ހިއްސާ ހުންނާނެކަމަށް ވަނަ އަހަރު އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ޖީ.ޑީ 2012ވަނަ އަހަރާއި  2011
އަށް ކުރާ ހިއްސާ  .މިދާއިރާއިން ޖީ.ޑީ.ޕީ، ވަަނ އަހަރާ ދެމެދު 2014ވަނަ އަހަރުން  2013ގައެވެ.  %7.5ލަފާކުރެވެނީ 

  ދެމެދުގައެވެ. އާއި  %7.5އާއި  %7.2ހުންނާނެކަމަށް އަްނދާޒާކުރެވެނީ  
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 -2005މުގެ ދާއިރާގެ ހިއްސާ، : އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާކުރިއަރާ މިންވަރާއި ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގައި އިމާރަތްކުރު  4 ޗާޓު 
2014

 

 ވިޔަފާރި  2.6

ރާއްޖޭގެ ހޯލްސޭލްކޮްށ ، މަދު އަދި އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލަށް ބަރޯސާވާ ޤައުމަކަށްާވތީ ދާތަކެތިއުަފއްދިވެހިރާއްޖެއަކީ ނިސްބަތުން 
ކަމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް އުފެއްދުންތެރިމުގޮތެއްގައި ވިޔަފާރިކުރަނީ އިމްޕޯޓުމުދާ ކަމުން، މި ދާއިރާގެ އްއަދި ރީޓޭލްކޮށް އާ

ވަަނ  2011 ބަދަލުތަކެވެ. ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަދަދަށް އަްނނަ، ދޭ އެންމެ މުިހންމު ތަާފސްހިސާބަކީއަންގައި
އަހަރުެގ  ،ބަލާލާއިރުހިސާބުަތކަށް  އަހަރުގެ މިހާތަނަްށ ލިެބންހުރި މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާރވިސްގެ އިމްޕޯޓް ތަފާސް

 %40.8 ،މިމުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރުއަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ ، މަސް ދުވަހު ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓު ކުރި މުދަލުގެ އަގު 7ފުރަތަމަ 
ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުގެ  ޑޮލަރުގެ އަގަށާއި، ،. އިމްޕޯޓު މުދަލުގެ އަގަކީވެސްމަތިވިކަމަށް ދައްކައެވެ

ބަބުން މަތިވެ ތިރިވާ އަގުަތކެއް ކަމުން، އިމްޕޯޓް ތަފާސްހިސާބު ބޭނުން ކުރާއިރުވެސް އިންފްލޭޝަންއަށް އެޖަސްްޓ ސަ
 ކުރެވެއެވެ. 

 %3.4ވަނަ އަހަރު އުފެއްދުންތެރިކަން  2011، ވިދިވިދިގެން ދެ އަހަރު މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަަށށް ިދއުމަށްފަހު
 ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާ ކުރެވެއެވެ. %5.6ވަނަ އަހަރު  2012އަދި  ކައެވެ.ކުރިއަރާނެކަމަށް ދައް
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 ފަތުރުވެރިކަން  2.7

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ  2009ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް ކުރިމަިތވި ހީނަރުކަމުގެ ސަބަބުން 
ގެ އަދަދު ދަށްވެ، އެއަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 'ބެޑް ނައިޓް'އަދަދާއި، ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުރި ޖުމްލަ 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އަލުން އިތުރުވެ  2010ދަށަށް ދިޔައެވެ. ނަމަވެސް  5.4%
 ލިބުނެވެ.  ގެ ކުރިއެރުމެއް%15.8މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް 

ތުވެދިޔަ އަހަރުގެ މިމުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވޭ ،ވަނައަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް 2011މިހިނގާ 
ކުރިއަރާފައިވާއިރު މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތް ކުރާނެ ކަމަށް  %17.7ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި އަދަދު 
ވާނެކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓުއަރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗާރ ގެ އިތުރު %21ލަފާކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 

ދަްއކައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާނެ ޖުމްލަ ރޭގެ  ކުންއެންމެފަހުގެ އަންދާޒާތަ
ރަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ވަނަ އަހަ 2011މައްޗަށް ދާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. ވީމާ %17 އަދަދު 

 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.%13.6 މިލިއަން ރުފިޔާގައި ކަމަށެވެ. މިއީ   6,061އުފެއްދުންތެރިކަން ހުންާނނެކަމަްށ ލަފާ ކުރެވެނީ

ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ  އަށް ގެ އަންދާޒާތަކަށް ބަލާއިރު ރާއްޖެާއރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ،ޓުއަރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް
އަދަދާއި ފަތުރުވެރިން ހޭދަކުރާެނ ޖުމްލަ ރޭގެ އަދަދު ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކުގައިވެސް އިތުރު ވާނެ ކަމަށް ދައްކާތީވެ، 

 މަތިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. %5.3ވަނައަހަރު  2013އަދި  %7.5ވަނަ އަހަރު  2012މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން 

ޒިޔާރަތްކުރާ އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން  ތުރުވެރިކަމުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާލާއިރު ފާއިތުވި ދެތިންފަ
ވެ. ރާއްޖެއަށް އާންމުކޮށް ފަތުރުވެރިްނ ޒިޔާރަތް ކުރާ ޔޫރަޕުގެ މުޙިއްމެކަށް އައި ބަދަލުތަކަށްެވސް ބަލާލުން މާކެޓްތަ

އެންމެ ހަލުވިކޮށް ، އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދިޔަ ނަމަވެސް އަހަރުން އަނެއް ރުވެރިންގެ އަދަދު އެއްމާކެޓުތަކުން އަންނަ ަފތު
ގައި ޗައިނާއިން ޒިޔާރަތްކުރި  2010އާއި  2009ކުރިއަރަމުން އަންނަނީ ޗައިނާ މާކެޓެވެ. މިގޮތުން ވޭތުވެދިޔަ 

ގެ %15ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ލަ ޒިޔާރާތްވަނަ އަހަރު ޖުމް 2010އިތުރުވިއެވެ.  %96ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 
ވެސް ޗައިނާއެވެ. މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް ބަލާއިރުވެސް މާކެޓަކީ ކުރި ގިނައިން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ހިއްސާއަކާއެކު، އެންމެ

އިތުރުވެފައިވެއެވެ.  %61.8ކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު  ޒިޔާރަތްރާއްޖެއަށް ބަލާ ޗައިނާއިން އަޅާއަހަރުގެ މިމުއްދަތާ  މިދިޔަ
 ،ޗައިނާ މާކެޓާ ހުރި ތަފާތުތައް ދެނެގަނެ ރާއްޖެއަށް އާންމުކޮށް ޒިޔާރަތް ކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ މާކެޓާއި، ،ވީމާ

 މެވެ. އްމިންވަރުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ދެނެަގތުން މުހި އުފެއްދުންތެރިކަމަށް އިތުރުކުރާ

ން  2001 ،އްދުންތެރިކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމުން ކުރާ ހިއްސާއަށް ބަލާލާއިރުވޭތުވެދިޔަ ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ރާއްޖޭގެ އުފެ
ން  2005ގައެވެ.  %30.9ހުރީ އެވަރެޖްކޮށް  ދަށް ކުާރ ހިއްސާޞާދެމެދު ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތި އާއި 2004
 %27 ގޮތެއްގައި މި ހިއްސާ ހުރީ އެވްރެޖްފަށާފައި ވާއިރު  ސާ ދަށަށްދާންވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ފަުތރުވެރިކަމުގެ ޙިއް 2010
ދަށްވުމުގެ ސަބަބެއް ކަމުގައި ބަލެވެނީ، ސުނާމީއާއި ގުޅިގެން  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ހިއްސާ  މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި، ގައެވެ.

އި ކުރިއެރުމާއި، ްނ އެދާިއރާއަށް އައިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާއަށް އަިއ ކުރިއެރުމާއި، މުވާސަލާތީ ދާިއރާ ހުޅުވާލުމުގެ ސަބަބު
ވަނަ އަހަރު  2009މަތިވުމެވެ.  ވުމުގެ ސަބަބުން މިދާއިރާތަކުން ކުރާ ހިއްސާ ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުން ފުޅާ

ކަމުން އެކި ދާއިރާތައް އަރައިގަންނަމުން އަންނަނީ އެކި ހަލުވިމިނުގައެވެ. ން ދަށްވެފައިވާިއރު، މި ހީނަރުއުފެއްދުންތެރިކަ
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2010އަރަމުން އަންނަނީ ވަަރްށ ބާރު ހަލުވިިމނެއްގައެވެ. ކަމުގެ ދާއިާރ ކުރިރިވެމިގޮތުން ފަތުރު
ދަށް ޞާވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތި 2011ދަށް ކުރާ ހިއްސާ މަތިވަމުން ދާއިރު، ޞާމިދާއިރާއިން އިޤްތި

 ށް އަންދާޒާ ަތކުން ދައްކައެވެ.ވުރެ މައްޗަށް އަލުން ދާނެކަމަ %30ކުރާ ޙިއްސާ 

ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ިމފަދަ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ފަތުރުވެިރކަމުން ކުރާކަމީ މިކަމާމެދު ވިސްނާލުން މުިހންމު ކަމެކެވެ. 
ގިނަ ކަްނތައްތަކަކުން  ރާއްޖެއިން ސީދާ ބާރުނުފޯުރވޭނެއެ އިންޑަސްޓްރީގެ ޒާތުގައިވެސް ، ން ހާއްސަކޮށް ފަތުރުވެރިކަަމކީވަކި

ްނ މިގޮތު މީގެ ސަބަބުން ރާްއޖޭގެ އިޤްތިސާދުގެ ނާޒުކުކަން އިތުރު ކޮށްދެއެވެ. އަސަރުކުރާ އިންޑަސްޓްރީއެއްކަމަށް ވެފައި،
ދުނިޔޭގައި ފެތުރޭ ބަލިތަކާއި،  ފަދަ H1N1އަދި ، ސާސް، ދޫނި ރޯގާ ،ގެ އަމަލުތަކާއިހަނގުރާމަތަކާއި، ޓެރަރިޒަމް

ދަށް ޞާއަގު އުފުލުން ފަަދ،  ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަަމށް އަސަރުކުރާ ކޮންމެ ކަމަކުން ރާއްޖޭގެ އިޤްތި ހަކަތައިގެ
ވަނަ  2004، އިންނާއިގެ ހަމަލ11ަވަނަ އަަހރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު  2001އަސަރު ކުރުން ވަރަށްގާތެވެ.  މިކަން ވަނީ 

ދީފައިވެއެވެ.  ހީނަރުކަމުްނ ސާބިތުކޮށް އިޤްތިޞާދީނިޔެއަްށ ދިމާވި ދު ވަނަ އަހަރ 2009 ކާރިސާއިންނާއި އަހަރުގެ ސުނާމީ
ދުގެ ޞާފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަފާތު ގިންތިތަކުގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަކީ މިއިންޑަސްޓްރީ އާއި ރާއްޖޭގެ އިޤްތި

ރެވެން އޮތީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާއި ނާޒުކުކަން ކުޑަކޮށްދޭނެ ކަމެއްނަމަވެސް، އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މިކަން ކު
ފުރުސަތުތައް އިތުރު  ކަމަށް ހުރިއުފެއްދުންތެރި ،އެއްވަރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރިއެރުވޭނެ އެހެނިހެން ދާއިރާތައް ކުރިއަރުވާ

 ކޮށްގެންނެވެ. 

-2005، އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު މުގެ ދަދު އަދި ފަތުރުވެރިކަ : ފަތުރުވެރިން ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރި ރޭގެ އަ 5 ޗާޓު 
2014 
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 ޞަލާތު އި މުވާ ދަތުރުފަތުރާ  2.8

ނޑު ދަތުރާއި، ވައިގެ ދަތުރާއި، އެއްގަމުގެ ދަތުރުފަތުރުގެ، ރު ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި ހިމެނެނީދަތުރުފަތު ދުމަތްތަކުގެ ޚި ކަ
ވަނަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރު  2011ދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ސިނާއަތްތަކެވެ. ޚިދަތުރުފަތުރާގުޅުން ުހރި އެހެނިހެން ، އިތުރުން

 2010މިލިއަން ރުފިޔާގައިކަމަށެވެ. މިއަދަދަކީ  1,847ކުރުމުގެ ދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެނީ 
ވަނަ އަހަރު ދަތުރުފަތުރުކުރުމުގެ ދާއިރާގެ  2012 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.%7.2 އަޅާބަލާއިރުވަނަ އަހަރުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާ 

 2011 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. 1,946ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ،ގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު %5.4އުފެއްދުންތެރިކަން 
އް ކުރާނެކަމަށް ގެ ހިއްސާއެ%9.2ކުރުމުގެ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ދަތުރުފަތުރުވަނަ އަހަރު  2012ވަނައަހަރާއި 

އަށް ވުރެ މަތީގައި ހުންާނނެ  %9ދަށް ކުރާ ހިއްސާ ޞާގައިވެސް މިދާއިރާއިން އިޤްތިއަހަރުދައްކައެވެ. ކުރިއަށްއޮތް ދެތިން 
 ކަމަށް އަންދާޒާ ތަކުން ދައްކައެވެ.

 1,825ވަނައަހަރު މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގެ ދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ  2011
 %9.5މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ  1,667ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ  ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުރީ  2010ލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މި

މިލިއަން ރުފިޔާގައި  2,000ކުރިއަރާ،  %9.6ރު، މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަނަ އަހަ 2012ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 
ދުމަތް ދިނުމުެގ ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ ޚިވަނަ އަހަރު މުވާސަލާތީ  2011ހުންނާނެކަމަްށ އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. 

ގެ ހިއްސާއެއް ކުރާނެކަމަށް %9.4 ވަނަ އަހަރު 2012، ގެ ހިއްސާއެއް ކުރާނެކަމަށް ދައްކާއިރު %9.1އުފެއްދުންތެރިކަމަށް 
ވުރެ  އަށް %9ދަށް މިދާއިރާއިން ހިއްސާކުރާ މިންވަރު، ޞާވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތ 2014އާއި  2013 ދައްކައެވެ.

 މަތީގައި ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުެރވެއެވެ. 

 ހިންގުން ސަރުކާރުގެ އިދާރީ   2.9

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ދަނީ ވަރަށް ހަލުވިމިނެއްގައި ކުރިއަރަމުންނެވެ. ނަމަވެސް  2005
ވަނަ އަހަރު  2010ވަނަ އަހަރުގެ ފަުހން މިދާއިރާގެ އުފެއްދުން ތެރިކަްނ ކުރިއަރާ ރޭޓުވަނީ ދަށްވެފަެއވެ.  2010

ވަނަ އަހަރު މިދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ   2011މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިހިނގާ  2,371މިދާއިރާގެ ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ހުރީ 
 %2.2ވަނަ އަހަރު  2012 ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.%6.8މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ   2,531ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ދައުލަތުގެ  މިލިއަްނ ރުފިޔާގައެވެ. 2,588ގެ ކުރިއެރުމަކާއި އެކު މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ުހންނާނެކަަމށް ލަފާކުރެވެނީ 
ރަދުތައް ކުޑަކޮށް މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު މަދުވަމުންދާ ވަރަކަށް މިދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ މިންވަރު ދަށް ޚަ

 ށް އޮތްތާގައި ހަމަޖެހޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.މިނެއްގައި ކުރިއަ

ދަށް އެްނމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް ކުރާ ޞާސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ދާއިރާއަކީ، ފަތުރުވެރިކަން ފިޔަވާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތި
 2011 ދެމެދުގައެވެ. އާއި %12.8އާއި  %8ދެމެދު މިދާއިރާގެ ހިްއސާހުރީ އާ  2014ން  2005 ދާއިރާވެސްމެއެވެ.

ގެ ހިއްސާއެއް ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެެެވެއެވެ. މިދާއިރާގެ %12.6ވަނަ އަހަރު ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް މިދާއިރާއިން 
ކުާރ ހިއްސާވެސް މަޑުމަޑުން  ދަށްޞާމިދާއިރާއިން އިޤްތި، އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ ިމންވަރު ދަށްވަމުން ދާވަރަކަށް

ދަްށ މިހާބޮޑު ިހއްސާއެއް ކުރާކަމުންވެސް ޞާދަށްވަމުން ދާކަން ާފހަގަކުރެވެއެވެ. ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ހިންގުމުން އިޤްތ
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މުގެ މިދާއިރާތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މަތި ކުރު ،ދު އެހެނިހެން ސިނާއަތް ތަކަށް ހުޅުވާލައިޞާ ފާހަގަކުރެވެނީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތި
 ކަމެވެ. އްމުގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމުގެ މުހި ކްޓަރުދގައި ޕްރައިވެޓް ސެޞާމުހިންމުކަމެވެ. އަދި އިޤްތ

 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީން ބޮލަކަށްޖެހޭ މިންވަރު  2.10

ފުދުންތެރިކަން ޤައުމުތަކުގެ އާބާދީ ތަފާތު ކަމުން، އެއް ޤައުމާއި އަނެއް ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމާއި ރައްޔިތުންގެ 
ވަނަ އަހަރުގެ އަންދާޒާތަކުން  2011ން ބޮލަކަށް ޖެހޭނިސްބަތަކީ މުހިއްމު ތަފާސްހިސާބެކެވެ. . އިޖީ.ޑީ.ޕީ ،އަޅާކިޔާއިރު

ޔޫ.އެސް ޑޮލަރެވެ.  4,995ރުފިޔާ ނުވަތަ  73,669ދައްކާގޮތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ނޮިމނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ ބޮލަކަށްޖެެހނީ އަަހރަކު 
ޑޮލަރުގައި  4,902ރުފިޔާ ނުވަތަ  75,586ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު ުހންނާނެ ކަމަްށ މިވަގުތު ައންދާޒާ ކުރެވެނީ  2012

މެދުގައި ޤައުމުގެ އާމްދަނީ  ގެކަމަށެވެ. މިއީ ނިސްބަތުން ބޮލަަކށް ޖެހޭނެ މިންވަރު ނަމަވެސް، މިތަފާސްހިސާބުން ރައްޔިތުނ
 އާމްދަނީގެ ޮގުތން ރައްޔިތުންގެ މެދުގައިވާ ފަރަގު އަންގައެއް ނުދެއެވެ.، ތާއިބެހިގެން ދާގޮ

 2014 -2005، : ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ، އަހަރަކު ބޮލަކަށް ޖެހޭމިންވަރު 6 ޗާޓު 

 

 

   ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އަދި މީޑިއަމް ޓާރމް ފިސްކަލް ފްރޭމްވާރކް  .3

 

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  3.1

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިޭބ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް މިހާތަނަށް ޙިއްސާކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ 
ފެންނަ ޓެކްސް ނިޒާމެއްގެ ެތރެއިން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ށްދެފުވެ. މިކަން ބަދަުލކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިިވ، އަދި އިންނެއާމްދަނީ

ގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށާފައެވެ. މި ޙުސަރުކާރުން ވަނީ މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިސްލާވަނަ އަހަރު  2011އިތުރުކުރުމަށް 
ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުނު ޓެކްސް ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް ަތންފީުޛކުރެވުމުން، ދައުލަތަށް ިލބޭ 

 އާމްދަނީއިންނެވެ.  އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރާނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
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ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު )ކެޕިޓަލް ރިސީޓްސް ނުހިމަނާ(  2004
ނޑަކަށް އެއް މިންވަރެއްގައެވެ. އަދި  އިން  2005އާމްދަނީއާއި ޓެކްސް ނޫން ގޮތުގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީ ޙިއްސާކުރީ ގާތްގަ

 2009އާއި ހަމައަށް ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބުނު އާމްދަނީގެ ޙިއްސާވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް،  2008ފެށިގެން 
ވަނަ އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިިބފައިވާ އާމްދަނީއަށް ބަލައި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2011، ވާްނފަށާބަދަލު  ކަންއިން ފެށިގެން މި

ހިއްސާކުރާނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިޭބ އާމްދަނީއިންނެވެ. ޓެކްސް  58ދަނީގެ %މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ުޖމްލަ އާމް
ވަނަ އަހަރަށް އަދި މެދު ާރސްތާއަށް ބަލާއިރު، މިކަްނ  2012އެވެ.  41ނޫން ގޮތްގޮުތން ލިޭބ އާމްދަނީެގ ޙިއްސާއަކީ %

ލީހުން ފާސްކުރައްާވފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އިތުރަށް ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ލަާފކުރެވެއެވެ. އެއީ، މިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖި
އަގުން ޓެކްސްނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި، ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނާއި، އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނަށް ގެނެވުުނ 

ވަނަ އަހަރު  2014 އިސްލާހާއި، އަދި ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިންކަމް ޓެކްސްއާއި ބެހޭ ބިލު ތަންފީޛުކުރެވުުމން،
 ޙިއްސާކުރާނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުން ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ.  75ނިމޭއިރު، ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ %

 2014 -2005، ޙިއްސާ  ޓެކްސް އަދި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީގެ ގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ : ޖުމްލަ 7ޗާޓު 

 

 
 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  2011 3.2

މިލިއަން ރުފިޔާ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް  8,761 އަހަރަށް ލަފާކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައިވަނަ  2011
މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ޓެކްސް  5,117ލަފާކުރެވުނެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭެނކަމަށް ލަފާކުރެވުނު 

މިލިއަްނ ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަަމށް  3,614ނު ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވު
ވަނަ އަހަރުގެ  2011މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަހަރުގެ މިހާތަނަްށ ލިބިފައިވާ އާމްދަނީއަށް ބަލައި،  30.6ލަފާކުރެވުނު 

މިހާރު ަލފާކުރެވެއެވެ. ފުރަތަމަ ލަފާކުރެވުނު ލިބޭނެކަމަށް ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި މިލިއަން ރުފިޔާ  8,323.3ނިޔަލަށް 
ނޑު ސަބަބަކީ،  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި  2011އަދަދަށް ވުރެ މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަ

މިއާއި ވިއްދާ ، މިލިއަން ރުިފޔާ ނުލިބުމެވެ. ނަމަވެސް، މި އާމްދަނީއަކީ 500 ނާފައިވާހައުސިންގ ފަންޑުގެ ގޮތުގައި ހިމަ
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ޚަރަދުތަކެއް ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ އާމްދަނީއެއް ކަމުން، އަދި މި އާމްދަނީ ނުލިބުމުގެ ސަބަބުްނ، މި ޚަރަދުތައްވެސް ނުކޮށް 
ހައުސިންގ . ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމުން، މީގެ ސަބަބުން ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ކުރާނެކަމަކަށް ނުބެލެވެއެވެ

ރު ލަފާކުރާ ރުގެ ނިޔަލަށް ލިޭބނެކަމަށް މިހާހިާސބުކޮްށފިނަމަ، އަހަ ނުހިމަނާލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުިރ އާމްދަނީ ފަންޑަށް 
ނޑަކަށް   އެވެ. މިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވާނެ 61އާމްދަނީ، ބަޖެޓު ފާސްކުރެވުނު އިރު ލަފާކުރެވުނު އާމްދަނީއަށް ވުރެ ގާތްގަ

ބަލާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ.އިންނާއި، ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން  އަށްޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 
ގަރީތަކުން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާުކރާ އާމްދަނީ ބަޖެޓު ކުރި އަދަދަްށ ވުރެ ރަނގަޅުވާނެކަމަށް ނަގާ ޓެކްސް ފިޔަވައި، އެހެން ކެޓަ

 ވައިދޭ ތާވަލެއް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ލަފާކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން، އެކި ކެޓަގަރީތައް ދައްކު

 2014 -2005  ،ހާރު ލަފާކުރެވޭ ޓެކްސް އާމްދަނީ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ފުރަތަމަ އަދި މި  ވަނަ  2011: 1ތާވަލު 

 

 
 

މިލިއަން ރުފިޔާ މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަްށ  765.9ޑޮލަރުގެ ބެޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  8ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުަށހެޅުނު އިރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާުކރި އަދަދާއި އަޅާބަލާއިރު،  2011މިހާރު ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ، 

ނޑު ސަބަބެއް ކަމަށްވީ، ރާއްޖ16%ެ ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ކުރިން ލަފާކުރި  އަށްގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މީގެ މައިގަ
 . އިތުރުވުމެވެ %14އަދަދަށް ވުރެ 

ފެށި މާލީ އަދި އިޤްތިޞާދީ އިސްލާޙު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން  2011
އިން ެފށިގެން މި ޓެކްސް ނަަގން  2011އޮކްޓޯބަރ  1ޅައި، އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ިބލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ުހށަހަ

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  146.8ފާސްވެ، ތަންފީޛުކުރެވެމުން ދާީތ، އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މިޓެކްސްއިން 
 އެވެ.  %3.5އިވަީނ ވަނަ އަހަރު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފަ 2011

ތަފާތު )%(
މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރެވޭ

ފުރަތަމަ ލިބޭނެކަމަށް 

ލަފާކުރެވުނު
ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ

3% 2,452.7 2,374.7 އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީ 

16% 765.9 659.7 ޓުއަރިޒަމް ޓެކްސް

7% 229.8 215.6 ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް

-6% 872.6 927.7 ޓުއަރިޒަމް ޖީ.އެސް.ޓީ.

70% 328.9 193.3 އެއަރޕޯރޓް ސަރވިސް ޗާރޖް

-96% 26.9 612.5 ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް

100% 146.8 0.0 ޖެނެރަލް ޖީ.އެސް.ޓީ 

-71% 38.5 133.4 އެހެނިހެން 
-5% 4,862.1 5,117.0
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އިން ފެށިގެން ވިޔަފާރި ފައިދާ އިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނަށް ވަނީ އަމަުލކުރަން ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން  2011ޖުލައި  18
ަވނަ އަހަރުގެ އިންޓަރިމް ޕޭމަންްޓގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެޭހ  2011ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެުގމުގެ ޤާނޫނުގެ ަދށުން 

މި ޤާނޫނުގެ ދަުށން ދައްކާ  ވަނަ އަހަރުެގ ކުރިންނެވެ. ނަމަވެސް 2012ެޖނުއަރީ  31އްކަންޖެހެނީ ފައިސާ ދަ
ަވނަ  2011ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް މިއަހަރުެގ އޯގަސްޓް މަހުން ެފށިގެން ިލބޭނެކަމަށް ަވނީ ލަފާކުރެވިފައެވެ. މިގޮތުން ވިތު

ވަނަ އަހަރު ބިޒްނަސް ޕްރޮފިޓް  2012މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާުކރެވެއެވެ. އަދި  26.9މިޓެކުހުން އަހަރު 
 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ވަނީ ލަާފކުރެވިފައެވެ. 763.7ޓެކްސްގެ )ވިތްހޯލްޑިންގ ޓެކްސް އާއެކު( ގޮތުގައި 

ވުރެ، އަހަރުގެ މިހާތަނަށް  މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 193.3ނެކަމަށް ލަފާކުރި އެއަރޕޯރޓް ސަރވިސް ޗާރޖުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ
ނޑު  328.9ލިބުނު އެއްޗަކަށް ބަލައި، އަހަުރގެ ނިޔަލަށް  މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ މައިގަ

ވަނަ އަހަރުގެ  2011ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައްކަންޖެހޭ ނަމަވެސް، ނުލިބިވާ ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ  2010ސަބަބަކީ، 

  ވުމެވެ. ތެރޭގައި ލިބިފައި

ނޑު ބައިތައް ކަމުގައިވާ ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީ އަށް ބަލާއިރު، މިބައިގައި ިހމެނޭ މައިގަ
ން ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު ތަންތަުނން ލިބޭ ފައިދާއާއި، ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ކުއްޔާއި، ރޯޔަލްޓީ އަދި އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ފީތަކު

ވަނަ އަހަރަށް ފުރަތަމަ ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް ފެނެއެވެ. ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި  2011ލަފާކުރާ އަދަދު 
ރެ ށް ވުދަނުހިމެނޭ އާމްދަނީގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 'އެހެނިހެން' ބައިން ިލބޭނެަކމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ ބައި ފުރަތަމަ ލަފާކުރި އަދަ

ަވނަ އަހަރުގެ ބަެޖޓުގައި ހިމެުނނު 'ހައުސިންގ ފަންޑު'  2011 ދައްވާނެކަމަށް ިމހާރު ލަފާކުރެވެއެވެ. އެއީ 59%
 މިބައިގައި ކަމަށް ވާތީއެވެ.  ހިމެނިފައިވަނީ

 

 2014 -2005 ، ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ފުރަތަމަ އަދި މިހާރު ލަފާކުރެވޭ ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ  2011: 8ޗާޓު 
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ނޑަކަށް  2011ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ލޭންޑް ރެންޓް ނުވަތަ ކުލީގެ ގޮތުގައި  ބިލިއަން ރުފިޔާ  1.17ވަނަ އަހަރު ގާތްގަ
ލިބޭނެކަމަށް ިމހާރު ލަފާކުރެވެެއވެ. އަދި މިހާތަަނށް ިލބިފައިާވ އާމްދަނީއަށް ަބލައި، ރިސޯުޓތަކުގެ ކުލީގެ މުއްދަތު 

ނޑަކަށް އިތުރުކުރުމުގެ ފީގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު  މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެއެވެ.  431ގެ ނިޔަލަށް ގާތްގަ

އިތުރު އެއްޗެއް އަހަރުގެ  18ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުން ލިބޭ ފައިދާގެ ބައިން ކުރިން ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ %
މިގޮތުން، ކުރިން  ބަލައިގެންނެވެ.  ނިޔަލަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮްށަފއި އެވަނީ، އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ފައިދާއަށް

ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ އިތުރަށް ދިރާގުންނާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޯރޓްސް ލިމިޓަޑުން އަދި މޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯރޓްސް 
މަ ފައިދާވެސް ވަނީ ފުރަތަ ދައްކާކޮމްޕެނީއިން ޑިވިޑަންޑް ދައްކާފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެމް.އެމް.އޭ. އިން ސަރުކާރަށް 

 މަށް ލަފާކުރެވުނު އަދަދަްށ ވުރެ އިތުރުވެފައެވެ. ދައްކާނެ

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ވަނަ އަހަރަށް  2012 3.3

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ،  10,869.4ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި  2012
ވަނަ  2012ެގ ކުރިއެރުމެކެވެ.  31ވަނަ އަހަރަށް ިމހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީާއއި އަޅާ ބަލާއިރު % 2011

މިލިއަން  7,389.7އަހަރަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ އާމްދަނީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޓެކްސްެގ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާުކރާ 
މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކެޕިޓަލް ރިސީޓްސްގެ ގޮތުގައި  3,449.0ރުފިޔާއާއި، ޓެކްސް ނޫން ގޮތްޮގތުން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

 . ގެ މައްޗަށެވެމިލިއަން ރުފިޔާ 30.8ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ 

ށް އިތުރުވަމުްނ ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުުނ މެދުރާސްތާއަށް ބަލާއިރު، ދަުއލަތަށް ިލބޭ ޖުމްލަ އާމްަދނީ އަހަރުން އަހަރަ
ނަމަވެސް، އަހަރުން އަހަރަށް އާމްދަނީ ކުރިއަރާ މިންވަރު ދާނީ ދަށަށެވެ. އެއީ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް 

 ވަނަ އަހަރު 2014އަދި  2013ވަނަ އަހަރު ތަންފީުޛކުރެވޭނޭތީއާއި، އަދި  2012ހުށަހެޅިފައިވާ ގިނަ ކަންތައްތަްއ 
އާމްދަނީ އިތުރުކުރާނެ އައު ކަންތައްތަކެއް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ ބަދަުލގައި، ސަރުކާރުން އަމާޒުކުރަނީ މިހާރު ތަޢާރަފުކުރެވިފައިވާ 

 ކަންތައްތައް ރަނގަޅަށް އޭގެ އެްނމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ތަންފީޛުކުުރމަށް ކަމުންނެވެ. 

 2014 -2005  ،ރާ މިންވަރު : ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަދި އާމްދަނީ ކުރިއަ 9ޗާޓު 
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ދަލާއި ކުރަނީ އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީއާއި، މުޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއަށް ބަލާއިރު، ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާ
   އެވެ. 70މިބައިތަކުގެ ޙިއްސާއަކީ % ސްއެވެ. ޖުމްލަ ޓެކްސް އާމްދަނީގައިޚިދުމަތުގެ އަގުން ނަގާ ޓެކް

އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ވަނަ  2011
ނޑާލުމަށް އަދި ބައެއް  ޤާނޫނަށް ެގނެވުނު އިސްލާޙުގެ ދަށުން، ާކބޯތަކެއްޗާއި، އަދިވެްސ މިނޫން ބައެއް ތަކެތިން ޑިއުީޓ ކަ

ވަނަ އަަހރު އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިޭބނެކަމަްށ  2012ތީ، ތަކެތިން ޑިއުޓީ ކުޑަކުރުމަށް ނިންމިފައިވާ
ވަނަ  2014ވަނަ އަހަރާއި  2013މަދުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް،  20ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު % 2011ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯރޓްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މުދާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ދުވެލި ކުރިއަރާނޭ މިންވަރަށް ބަލައި،  އަހަރު
 އިތުރުވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، ެއ ދެއަހަރު އިމްޕޯރޓް ޑިއުޓީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އެއްޗެއް އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. 

ހަރުގެ ވަނަ އަ 2011ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ަބލާއިރު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ނަގާ ޖީ.އެސް.ޓީ. ވަީނ 
އަހަރަށް ވަނަ  2011އާމްދަނީ  ވަނަ އަހަރު މި ޓެކްސްއިން ލިބޭ 2012އަދި ތަންފީޛުކުރަން ފެިށފައެވެ.  ޖެނުއަރީމަހު

މީގެ މައިގަނޑު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާުކރެވެއެވެ.  %81 މިހާރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އާއި އަޅާ ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރު  2011( 2011/10އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު )ޤާނޫނު ނަްނބަރު މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ ސަބަބަކީ، 

)ޓޫރިސްޓް ޚިދުމަތްދޭ ތަްނތަނުން ވިއްކާ ތަކެްއޗާއި ދޭ ޚިދުމަތުގެ އަގުން  2010/19ފާސްވުމާއި އެކު، ޤާނޫނު ނަންަބރު 
ހުން ފެށިގެން މި ޤާނޫނުގެ ދަށަށް ބަަދލުވެ، ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ ދަށުން ހިންގަމުން އައި ޓެކްސް ނިޒާމު މި ދުވަ

އަްށ  6)ޓޫރިޒަމް އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަށް ހިމަނައިގެން( ނެގޭ ރޭޓަކީ % .ޓީ.ވަނަ އަހަރުން ފެށިެގން ޖީ.އެސް 2012
އިގެްނ( ޖުމްލަ ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ.އެސް.ޓީގެ ގޮތުގައި )ޓޫރިޒަމް އަދި އެހެނިހެން ދާއިާރތަށް ހިމަނަ 2012ފާސްވެފައިވުމެވެ. 

 20މީގެ ތެރޭގައި މުދަލާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ  ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަަމށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 3.2
ލާތީ ޚިދުމަތުން ޓެކްސް ނެގޭނޭ ގޮތަށް މިޤާނޫނު ޞަވަނަ މާއްދާގެ )ނ( ގެ ދަށުން އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާ މުވާ

މިޚިދުމަތުްނ ، ނެކަމަށް ބަލައިއިވުާމއި އެކު، މިއިސްލާޙު ފާސްވާމިހާރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައިސްލާޙުކުރުމަށް 
 ޖީ.އޭސް.ޓީ. އަދަދުވެސް ވާނީ ހިމަނާފައެވެ.  ނެގޭނެ

ބާޒާރަށް  ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެއެނދު  790ރިސޯޓެއް ހުޅުވުމުގެ ސަބަބުން ގާތްގަޑަކަށް  7ވަނަ އަހަރު އިތުރު  2012
އިތުރުވެގެން ދާނޭކަމުގައި ފަތުުރވެރިކަމާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިްނ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ 

 2012ޑޮލަރުގެ ބެޑް ޓެކްސް( ގެ ގޮތުގައި  8އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވުމާއި އެކު، ޓުއަރިަޒމް ޓެކްސް ) %7މިންވަރު 
 8ފަތުރުވެރިންގެ އަތުން ނަގާ މިލިއަން ރުފިޔާ( އިތުރުވާނެއެވެ.  109) %14ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ 

 ފެށިގެން ނެުގން ުހއްޓާލެވޭނެއެވެ.  ވަނަ އަހަރުން 2014ޑޮލަރުގެ ބެޑް ޓެކްސް 

ބިލިއަން ރުފިޔާގެ  3.4ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ  2012ގޮތުގައި ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްދަނީގެ 
 . ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ޙިއްސާކުރަނީ ރިސޯޓުތަކުން ލިބޭ ކުއްޔާއި، ސަރުކާރަށް ލިބޭ ފައިދާ އަދި ޑިވިޑެންޑްގެ ބައިންނެވެ

ިބލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ  1.056ވަނަ އަހަރު ލިޭބނެކަަމށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ  2012ސޯޓު ލޭންޑް ރެންޓްގެ ގޮތުގަިއ ރި
މީގެ ދަށް އަދަދެކެވެ.  9.8ބިލިއަން ރުފިޔާ( އަދަދާއި އަޅާބަލާއިރު % 1.17ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ) 2011

ނޑު ސަބަބަކީ، ރިސޯޓާއި ޓޫރިސްޓް ހޮޓާ ތަރައްޤީކުރުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ރަށްރަށާއި ބިންބިމުގެ ތެރެއިްނ  ޓޫރިސްޓް  މައިގަ
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އް ކެތަރައްޤީ ނުކުރެވިހުރި ތަްނަތން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ދިމާެވފައިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކުރުމުެގ ގޮތުން ލުއިޮގތްތަ
ރިސޯޓު ހޮޓާ ތަކުން އެޑްވާންސް ޕޭމަންޓްގެ ގޮތުގައި  ލުގެ ދަށުން މިފަދަޞޫހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ އު

އެވެ. ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީން އުނިންޖެހޭ ލޭންޑް ރެންޓުށް އޮތް އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައްކަ އަދައްކާފައިވާ ފައިސާ ކުރި
ވަނަ އަހަރަްށ ލަފާކުރެވިފައިވާ  ލޭންޑް ރެންޓްގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ހަމައެަކނި މިހާރު އޮޕަރޭޓްކުރުމަށް  2012މިގޮތުން 

 .އެކަންޏެވެހުއްދަ ދެވިފައިވާ ރިސޯޓު ތަކުގެ ލޭންޑް ރެންޓް 

ތު ޓޫރިޒަމާއި ބެހޭ ާޤނޫނުެގ ޞަގެ ފުރުއަަހރަށް އިތުރުކުރުމު 50މިހާރު ކުއްޔަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ މުއްދަތު 
މިލިއަން ރުފިޔާ  705ވަނަ އަހަރު ރިސޯޓުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ފީ ގެ ގޮތުގައި  2012ދަށުން ލިބިފައިވާީތ، 

އްދަުތ ރިސޯޓުން މު 40ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެީއ މިހާރު އޮޕްރޭޓްކުރަމުންދާ ރިސޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަޑަކަްށ 
 އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާނެކަމަށް ެބލެވޭތީއެވެ.

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  ،ޓެކްްސ ޤާނޫނުތައް ފުރިހަމައަށް ަތންީފޒުކުރަން ފެށި، މެދުރާސްތާގައި އަލަށް ތަޢާރަފުކޮށްފައިވާ
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ  2013ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ  2012އާމްދަނީ އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި 

ނޑަކަށް  އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ލަފާކުެރވެއެވެ. ނަމަވެސް، ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ނުހިމެނޭ އާމްަދނީ  %16އާމްދަނީ ގާތްގަ
ނޑު ސަބަބަކީ  22ވަނަ އަހަރު % 2013އަހަރާއި އަޅާ ބަލާއިރު،  ވަނަ 2012 އަދި  2011ދަށްވާނެއެވެ. މީގެ މައިގަ
ޛުކުރެވެނީ މި ދެ އަހަރު ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ރިސޯޓުތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން ތަންފީ 2012
ދަނީއެއް ނުލިބުމެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ޓެކްސްގެ ވަނަ އަހަރު މިބައިން އެއްވެސް އާމް 2013ވެފައި، ކަމަށް

ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން ކަމަށް ވުމާއި އެކު، ޓެކްސް ނޫންގޮތްގޮތުން ލިބޭ އާމްަދނީ އިތުރުކުރުމުގެ އައު 
 ކަންތައްތަކެއް ނުހިންޭގނޭތީއެވެ. 

 ދައުލަތުގެ ޚަރަދު  3.4

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރެއްވި ރިވައިޒްޑް ބަޖެޓުން  2009ވަނަ އަހަރުގެ މާރޗް މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން  2009
 3ފެށިގެން މިހާަތނަށް ބަޖެޓު ތަްއޔާރުކުރުމަށް އަމާޒުކުރެވިފައި ވަނީ މެދުރާސްތާގެ މައްޗަށް ބިާނކޮށް، ކުރިއަށް އޮންނަ 

ވަނަ އަހަރު ތައްޔާރުކުރެވުނު ބަޖެޓު  2011ދުތައް ހިމެނުމަށެވެ. އަދި އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީއާިއ ޚަރަ
އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ މެދުރާސްތާއަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރުކުރާ ޕްރޮގްރާމް ބޭސްޑް ބަޖެޓެއްގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅުމަށެވެ. ިމ 

ޓުގައި ކޮންެމ ޕްރޮގްރާމަކުން ވޭތުވެދިޔަ ތަނުގައި މަސައްކަތަށް އިތުރު ކުރިއެރުމެއް ގެނައުމުގެ ގޮތުްނ، މިއަހަރު ުހށަހެޅޭ ބަޖެ
އަދި މެދު ރާސްތާގައި  2012ހާސިލުކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާތައް ފާހަގަކޮށް، ހުށަހެޅިފައިވާ ބަެޖޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން 

ނޑައަޅާފައިވާ ޖުމްލަ  ފާހަގަކޮށްފައިވާނެއެވެ. ޚަރަދު ހާސިލުކުރުމަށް އަމާޒުކުރާ ނަތީޖާތަކާއި، އެ ނަތީޖާތައް ހާސިލުކުރުމަށް ކަ
ވަނަ އަހަރަށް ބަޖެޓު ފާސްވެ، ބަޖެޓުގައި ިހމަނާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ކުރަން ފެށުމުްނ، ނަތީާޖތައް  2012އަދި 

 ހާސިލުވަމުންދާ މިންވަރު ދެނެގަުތމަށް މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށްވެސް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. 

މަޖިލީހަށް ހުށަެހޅި ބަޖެޓުގައި، ބަޖެޓުގެ ޑެފިިސޓުގެ ގޮތުގައި ުހށަހަޅާފައި  ވަނަ އަހަރަށް ަލފާކޮށް، ރައްޔިތުންގެ 2011
ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭަގއި ޖީ.ޑީ.ޕީ. ރީބޭސްކޮށްފައިވުމާއި އެކު، މިހާރުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ.  2011އެެވ.  %15.3ވާނީ ޖީ.ޑީ.ޕީ. ގެ 

ގައި ޑެފިސިޓު  %10.2ބަލަިއ، އަހަރު ނިމޭއިުރ، އެވެ. އަހަރުގެ މިހާތަނަްށ ހިނގާފައިާވ ޚަރަދުތަކަށް  %10.9އިން މިއީ 
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ވަނަ އަހަުރގެ ބަޖެޓު ފާސްކުރެވުނު އިުރ، ބަޖެޓުގައި އާމްަދނީ  2011ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ، 
އުލަަތށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަބއެއް ކަންތައްތައް ފާސްވުން ލަސްވެ، އަދި ތަންފީޒުނުކުރެވުމުގެ ސަބަބުން، ދަ

ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު އާމްދަނީ ނުލިބޭނޭތީވެއާިއ، އަދި މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ޑޮލަރުގެ ރޭޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލާއި އެކު، 
އިތުރުވެގެންދާނޭީތ، ޚަރަދުތައް ކޮންޓޯލްކުރުމަށް އެޅުނު ފިޔަވަުޅތަކުގެ ސަބަބުްނ ގެނެވުނު ނިސްބަުތްނ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް 

 ވެ. ބަދަލެކެ

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުިރ ބަޖެޓުގެ ޚަރަދާއި، މިހާރު ައހަރުގެ ނިޔަލަށް ހިނާގނެކަމަްށ ލަފާކުރާ ޚަރަދުގެ ތަފާތު  2011
ނޑު ގޮތެއްގައި ޙިއްސާވަނީ  ބަޔަކުންނެވެ. އެއީ، އަހަުރގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގި ވޮލަންޓަރީ ރިޑަންޑަންސީ  3މައިގަ
އައު މަޤާމް އުފެއްދުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުން މަޑުޖައްސާލެވިފައި  ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމުންނާއި، އަދި 

އޮތުމުގެ ސަބަބުން، މުވައްޒަުފްނނަށް ހިނގާ ޚަރަދުން ކުޑަކުރެވުނު މިންވަރާއި، އަހަރުގެ ތެރޭގަިއ ޑޮލަރުގެ އަގަށް ގެނެވުނު 
ގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑިސްބާރސްމަންޓްގެ ރުފިޔާ އަދަދު އިތުރުވުމާއި، ބަދަލުގެ ސަބަބުން، ބޭރުގެ ލޯުނ އެހީގެ ދަށުން ހިން

އަދި ސަރުކާރުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މަރާމާތުކުރުމާއި، ރާއްޖޭން ބޭރަށް ކުރާ ދަތުރު އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް 
 ކޮންޓްރޯލްކޮށް، މިބަިއތަކުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވުމެވެ. 

ފައިވާނީ ހުށަހަޅާރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޖުމްލަ ޚަރަދު އަދި ނެޓް ލެންޑިންގގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކު 2012
ވަނަ  2011މިލިއަން ރުފިާޔއެވެ. މިއީ  14,693މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ޚަރަދުގެ ޖުމްަލއަކީ  14,567

ނޑަކަށް  އަހަރު ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ އަދަދާއި އަޅާ ބަލާއިރު ގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މީގެ މައިގަނޑު  %18ގާތްގަ
ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ނަތީޖާ ހާސިލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބައެއް ވަނަ އަހަރު  2012ސަބަބަކީ، 
ންސް އިންޝުއަރަރސަލް ހެލްތު ޔުނިވާތަޢާރަފުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވަނަ އަހަރު  2012. މިގޮތުން، އިތުރުވުމެވެ

ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.  ަމޝްރޫޢު އިމާރާތްކުރުމުގެގެދޮރު ހަމަޖެހިފަިއވާ  ހިންގުމަށް ެގ ދަށުން ސްކީމާއި، އަދި ބޭރުގެ ޯލނެއް
ހަރު ޖުމްލަ ޚަރަދަށް މާ ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް އަންނާނެކަމަކަށް ލަފައެއް ނުކުރެވެއެވެ. މި ވަނަ އަ 2014އަދި  2013

ޚަރަދުތައް ސް އަމާޒުކުރެވިގެންދާނީ، މިހާރު ހިނގާ ޚަރަދުތަކާއި، އަލަށް ތައާރަފުކުރެވޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ދެ އަހަރުވެ
 ޝަންޓްކުުރމަށެވެ. ރެޝަނަލައިޒްކޮށް އެފި
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 2014 -2005  ،ކުރިއަރާ މިންވަރު  ޚަރަދު  އަދި ޚަރަދު  : ދައުލަތުގެ 10ޗާޓު 

 

 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގައި ވެސް ހިމަނާފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަކީ، ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންގައި ހިމެނޭ  2012
( 2ތައް؛ )( އަސާސީ އަމާޒ1ުޕްރޮގްރާމްތައް ބަާހލެވިފައިވާ ދާއިރާތަކަކީ، )ޕްރޮގްރާމެވެ. މިގޮތުން،  31ދާއިރާގެ  5

( އެހެނިެހން ދާއިރާތައް؛ މިއެވެ. ސަރުކާރުގެ 5( އިޤްތިާޞދީ ަތރައްޤީ؛ )4ތިމާއީ އިންސާފު؛ )( އިޖ3ްހެޔޮވެރިކަން؛ )
ނޑައެޅޭ  އަމާޒަކީ، ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި ބަޖެޓުގައި ހިެމނޭ ޚަރަދުތައް އެއްގޮތްކޮށް، ދައުަލތުގެ އެންެމހައި ޚަރަދަކީ ކަ

ވަނަ ައހަރުގެ ތެރޭގައި އޭޝިޔަން  2011ހެދުމެވެ. މިގޮތުން  ނަތީޖާއެއް ހާސިލުކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތަކެއް ކަމުގައި
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އަދި ޔޫ.ެއން.ޑީ.ޕީ.ގެ އެހީގައި ބަޖެޓުގައި ިހމެނޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ހާސިލުކުރެވުނު ނަތީޖާ ެދނެގަތުމުގެ 

ވަނަ އަަހރު ހުށަހަޅާފައިވާ ބަޖެޓުން  2012 ނިޒާމެއް ތަޢާރަފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ނަތީޖާ،
 ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެންނާނެއެެވ. 

 2014 -2005  ،: ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދ11ުޗާޓު 
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ގައި އެވަނީއެވެ.  61ޗާރޓް  ޮގތްމިއަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެުޓގައި ސަރުކާރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ޚަރަދު ބެހިފައިވާ 
ޚަރަދުކުރެވޭނެއެވެ.  %39މިޗާޓުން ދައްކައިދޭ ގޮތުގައި، އަސާސީ އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ 

އަދި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށް  %14އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށް ، %44ތިމާއީ އިންސާފަށް އިޖް، %2އަދި ހެޔޮވެރިކަމަށް 
ނެކަމަށް އަްނދާޒާކުރެވެއެވެ. މިޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދުތައް ވަކިން ހިމެނިފަިއވީ ނަމަވެސް، މިހުރިާހ ޚަރަދުކުރެވޭ 1%
 ޕްރޮގްރާމްތަކެކެވެ.  ރޮގްރާމަކީވެސް ގުޅިލާމެހިފައިވާޕް

 އެހެން އަހަރުތަކެކޭވެސް އެއްގޮތަށް ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ތަކުގެ ތަފްސީލަށް ބަލާއިރު، 2012
ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ، މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ. މިއީ، ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ 

ލާއިރު އަޅާބަ ވަނަ އަހަރާއި 2011އެވެ. 50ވަނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގައި މިބައިގެ ޙިއްސާއަކީ % 2011އެވެ. 44%
ވަނަ އަހަރު ިހންގުނު ވޮލަްނޓަރީ ރިޑަންޑަންސީ ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން  2011ވެފައިވާ ކަމަްށ ދައްކަނީ، ދަށްމިބައި 

 ކުޑަކުރެވުނު ޚަރަދާއި، ވިޔަފާރި އުސޫލުން ހިންގޭނޭ ފަދަ ހަރަކާތްތައް، މިސާލަކަށް ނަށް ހޭދަވާ އެއްޗަުކންމުވައްޒަފުން
ހިންގުން ކޯޕަރަޓައިޒްކޮށް، ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ސީދާ ޚަރަދުކުރަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް  ތާލުުމގެހޮސްޕިޓަލްތައް، ކުނި ނައް

ހަމަޖެއްސުމުން، އެކުންފުނިތަކުެގ މުވައްޒަފުން ސިވިލް ސަރވިސް، ނުވަތަ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރގެ މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި 
ވަނަ އަހަުރ ކައުންސިލްތައް އުފެދި،  2011ތެރޭގައި،  ވަަނ އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ޚަރަދުގެ 2012ނުހިމެނުމެވެ. 

ނޑުގެ ގޮތުގައި ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮ ފައިވާ ހުރިހާ މަޤާމަކަްށ ށްކައުންސިލްތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަ
ވަނަ  2011ދުމަކީ، ބަޖެޓުކުރެވިފައިވާނެއެވެ. ނަމަެވސް، އެހެން ދާއިރާތަކުގައި މަޤާމް އިތުރުކޮށް، އިތުރު މުވައްޒަފުން ވެއް

އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތުން ލިބުނު ކުރިއެރުން އަނެއްކާވެސް 
ފަހަތަށް ޖަަހންޖެހޭނެކަމެއް ަކމުން، ކައުންސިލްތައް ފިޔަވަިއ އެހެން މުއައްސަސާތަކަށް އިތުރު މަޤާމް އުފެއްދުމަްށ 

 ނުވާނެއެވެ.  ހިމެނިފައެއް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން ދެން އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިްއސާކުރަނީ ސަރުކާރުން ދޭ އެހީއާއި އިޝްތިރާކު އަދި 
ނޑު ގޮތެއްގައި އެވެ. މިބައިގައި %30 ސަބްސިޑީޒްއެވެ. އެއީ ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިމެނެނީ، މައިގަ

އަސާސީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ، ރސަލް ހެްލތު ކަވަރޭޖް ދިނުމަށްޓަކައި ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާއާއިރައްޔިތުންނަށް ޔުނިވަ
ޕެންޝަންގެ ފައިސާއާއި، ސްކޫލްކުދިންނަށް ޓެކްސްޓް ޮފތާއި އިމްތިހާނުގައި ބައިވެރިވުމަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފީއާއި، 

 ދަތިތައް ދިމާވާ ދަރިންެބލުމުގައި މައިންބަފައިންނަށް އެކަނިވެރިކަރަންޓު ސަބްސިޑީގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާއާއި، 
ކުޑަކުދިންނަށާއި، އެކުދިން  ނިކަމެތިވެފައިވާ މަހުރޫމްވެ ދަށުން ބެލުމުގެ ބައްޕަގެ އާއިހައްލުކުރުމަށް ދޭ އެހީއާއި، މަންމަ

އަދި ވެސް އެހެނިހެން މްތަކުގެ ޚަރަދާއި ބަލަހައްޓާ ފަާރތްތަކަށް ސަރުާކރުން ދޭ އެހީއާއި، ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާ
ވަނަ އަހަރު  2012ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން ިހންގޭ ްސޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަްށ  ޑީތަކެވެ.ސަބްސި

ނޑަކަށް    .ވި، މިއަދަދުވެސް، މިބައިގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެމިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެ 141ގާތްގަ

                                                           
ވަނަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ބަޖެޓުގައި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ހިނގާ ޚަރަދުތައް ކަމުގައި ހިމަނާފައިވާ ބައިގައި، ބޭރުގެ ލޯނާއި  2011   1

ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަހާލައި، ހިމަނާފައި ނުވާތީ، މި ދެ އަހަރުގެ ޚަރަދުތައް އަޅައެއް 
 ނުކިޔޭނެއެވެ. 
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އެވެ. މިބައިގައި އެންެމ %17ޮއފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންާވ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުގެ ހިއްސާއަކީ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި 
މިލިއަން  120މިބައިގެ ޖުމްލައިގެ ތެރޭގައި ޚަރަދެވެ. މ އިއުލާނު އަދި އިޝްތިހާރުކުރުމުގެބަޔަކީ،  އެއްފާހަގަކޮށްލެވޭ 

ނޑައަޅާފައިވާ  މިލިއަން  70ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން އިސްތިޙާރުކުރުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަ
ން އިތުރުކުރުމުގެ ރުފިޔާއާއި، ތައުލީމާއި، ސިއްޙީ ދާއިރާއިން، ޚާއްސަކޮށް ޕަބްލިކް ހެލްތުގެ ދާއިރާއިން، ޭހުލންތެރިކަ

ނޑައަޅާފައިވާ  ޚަރަދުތަކަކީ  މީގެ އިތުރުން ފާހަގަކޮށްލެވޭމިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  50ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް ކަ
މުވައްޒަފުންނަށް  44ދައުލަތުގެ ބަޖެުޓން ކުރެޭވ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން %ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދެވެ.  ކޮންސަލްޓަންސީ
އެކިއެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ނުވަތަ ރާއްޖޭގެ ކޮންސަލްޓަންޓުން ހޯަދންޖެހުމަކީ، ބަޖެުޓން ކުރާ  ޚަރަދުކުރެވޭއިރު،

 ޚަރަދު އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ނުކުރެވޭކަން ދައްކުވައިދޭކަމެކެވެ. 

 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް  އަދި  ޕިޓަލް ޚަރަދު ކެ  3.5

މިލިއަން  3,882.9ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ  2012
އިތުރު އަދަދެކެވެ. މީގެ  %44ވަަނ އަހަރު ހިނގާނެކަަމށް މިހާުރ ލަފާކުރާ އަދަދަށްވުރެ  2011ރުފިޔާއެވެ. މިއީ، 

ނ ިހލޭ އެހީ އިތުރުުވމާއި، ބޭރުގެ ލޯނު އެހީެގ ދަށުްނ ހިންގުމަށް ހަމަޖެިހފައިވަ  ބޭރުގެލިބޭ ޑު ސަބަބަކީ، ރާއްޖެއަްށ މައިގަ
މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ވަނަ އަހަރަށް އިތުރުވުމެވެ.  2012ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު،  2011އް ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަ

ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ  500އިމާރާތްކުރެވޭ ކީ، އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަ
ހައުސިންގ ޔުނިޓުގެ  2,500ހަމަޖެހިފައިވާ  އިާމރާތްކުރުމަށްޗައިނާ އެގްޒިމް ބޭންކްގެ ލޯނެއްގެ ދަށުން މަޝްރޫޢާއި، 

 ތިމާޢީތިކަްނ ހައްލުކުރުމަކީ އިޖުމަޝްރޫއެވެ. މި މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ޚަރަދު އިތުުރވީ ނަމަވެސް، ގެދޮރުގެ ދަ
ގިނަ އެހެން މައްސަލަތަކެއްގެ ޙައްލުކަމުގައި ފެންނާތީ، މިމަްޝރޫޢުތައް ހިންގުމަކީ، މިވަގުުތ ހިންގުން އެންމެ މުޙިންމު 

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ ިލިބގެން ހިންގޭ ބޮޑެިތ މަޝްރޫޢުތަުކގެ ތެރޭގައި ސްރީލަންކާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެޭނ ކަމެކެވެ. 
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި، ވާރލްޑް  10ގައި އައްޑޫ ސީޓީގެ މަގުތައް ހެދުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ސަރުކާރުގެ އެހީ

 މޯލްޑިވްސް  ދަ އިން މިޓިގޭޝަން އެންޑް ންޓޭޝައެޑަޕް ޗޭންޖް ކްލައިމެޓް ޓު ބޭންކްގެ އެހީގެ ދަށުން ިހންގޭ ސަޕޯރޓް
 މަޝްރޫޢު ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް ުހށަހަޅާަފއިވާ ދައުލަތުގެ ބަެޖޓުގައި އިންެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ދެ ަބޔަކަށް ބަހާލެވިފައިވާނެއެވެ.  2012
ޕްރޮގްރާމެވެ.  'އިކޮނޮމިކް އިންެވސްޓްމަންޓް-ސޯޝިއޯ'ޕްރޮގްރާމާއި،  'ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެޑަޕްޓޭޝަން'އެއީ 

ދޭހަވާނޭ ފަދައިން، ކްލައިެމޓް ޗޭްނޖް އެންޑް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނިފައިވާނީ، ޕްރޮގްރާމްގެ ނަމުންވެސް 
ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ނާޒުކުކަން ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި، އަދި ޫމސުމަށް އަންނަ ަބދަލުތަކާއި ާކަބން ނިއުޓްރަލިޓީއާިއ ގުޅުން 

ރޮޓެކްޝަން، ބަނދަރު ހެދުްނ، ފެނާއި ނަރުަދމާ އަދި ބިން ހިއްކުން ހުރި މަޝްރޫޢުތަކެވެ. މީގެ ތެޭރގައި ކޯސްޓަލް ޕް
ސިއްޙީ ދާއިރާ، ކަރަންޓު، ، އިކޮނޮމިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގައި ހިމެނެނީ، ތައުލީމީ ދާއިރާ-ހިމެނެއެވެ. ސޯޝިއޯ

ހުރި މަޝްރޫޢުތަކެވެ. މިބައިގައި ބޮޑު  މީ ސަލާމަތް، އަދި އެނޫންވެސް އިޖްތިމާއީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކާއި ގުޅުންޤައު
 ބައެއް ޙިއްސާކުރަނީ ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމެވެ. 

އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ހިންގަްނ  ވަނަ އަހަރު އިންވެްސޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް  2012
ނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާގެ މައްޗަށް ބަލައިގެންނެވެ. ގެ ބަޖެޓުން ސީދާ ކުރާ ދައުލަތު ކަ
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އިޤްތިޞާީދ ގޮތުން ދެކޮޅު ޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުްނ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ، އިތުރުންހޭދައިގެ 
ވިޔަފާރިތަކާއި ހިއްސާވެގެން ޕްރައިވެޓެ ޕަބްލިކް ޕާރޓްނާރޝިޕް އަދި މީެގ އިތުރުން ސަރުކާރާއި ދޫކޮށްލެވިފައިވާނެއެވެ. 

ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުން  ތަރައްޤީގެ ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކަށް  އުމުގައި ހިންގާޤައުސޫލުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގުްނ ހުޅުވާލުމުން 
މު ހާލަތަށް ހެޔޮބަދަލުތައް ންން އިންވެސްޓްމަްނޓް މަތިެވ، ވަޒީފާތައް އިތުރުވެ އާބުޝަޢުގުވެރިވެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަ

  ގެނައުމަކީ މިބަޖެޓުގެ މުޙިންމު އެއް އަމާޒެވެ. 

 1,938.5ށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދަ ގެޚަރަދުގެ ތެރޭގައި، ބޭރުގެ ލޯނުށް ލަފާކުރާ ކެޕިޓަލް ވަނަ އަހަރަ 2012
މިލިއަން ރުފިޔާ  448މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓުކުރެވިފަިއވާނެއެވެ. އަދި ހިލޭ އެހީގެ ޮގތުގައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 

 މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު އަމާޒު  3.6

ވަަނ އަހަރުގެ މެދުރާސްތާގެ  2012ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުެގ ބަޖެޓު ުހށަހެޅުނުއިރު ފާހަަގކުރެވުނު ގޮތަށް،  2011
ބަޖެޓުެގ ލަތުގެ ޢުދަ، ން ކުރެވޭ މަސައްކަތް އިތުރަށް ހަރުދަނާކޮށްލަތުގެ ހިންގުން ހަމަމަގަށް އަޅުވަދަޢުއަމާޒަކީވެސް، 

ބައިަނލްއަޤްވާމީ އިޖްތިމާއި، އަދި ޢިޤްތިސާދީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކޮށް،  ކުޑަކޮށް،އަހަރުން އަހަރަށް ޑެފިސިޓު 
ނޑެއް އެކުލަވާލައި މާލީ އިދާރާތަކުގެ އިތުބާރު ބޮޑުވާނޭ ގޮތަށް ބައްޓަންކުރެވިފައިވާ  ވަަނ  2011 ހިންގުމެވެ.ބަޖެުޓ އޮނިގަ

)ރީބޭސްކުރެވިފައިވާ  %10.9އަހަރަށް ހުށަހެޅުނު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓުގެ ގޮތުގައި ފާސްކުރެވުނީ 
ގައި  %10.2ޖީ.ޑީ.ޕީ.އިން( އެވެ. އަދި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ހިނގާފައިވާ ޚަރަދާއި އާމްދަނީއަށް ބަލައި، އަހަރުެގ ނިޔަލަށް 

 ނެކަމަށް ލަާފކުރެވެއެވެ. ޑެފިސިޓު ހިފެހެއްޓޭ

އަދި  އެވެ. %9.7ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓުކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާނީ  2012
ރެޝަނަލައިޒްކޮށް، އެފިޝަންސީ ގެއިންސް ހޯދާ، މިއަށް  އިތުރަށް ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުތައް

ވަނަ އަަހރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުެގ  2014މެދުރާސްތާއަށް ބަލައި، ފިސިޓު ކުޑަކުރެވޭތޯ މަސައްކަތްކުރުމެވެ. ވުރެވެސް ޑެ
މިމަގަށް ވާޞިލްވުމަށްޓަކައި، މިހާރު މަޖިލީަހްށ ހުށަހެޅިފައިވާ 'ދައުލަތުގެ އަށް ކުޑަކުރެވޭނެއެވެ.  %5.6ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓު 

 ގެންދިއުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލް' ފާސްވެ

 ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުން  3.7

ގޮތަކުންނެވެ. އެއީ،  4ފިސިޓު ފޫބެއްދުމަށް ހުށަހެޅިފައިވަީނ ޅިފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ޑެވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެ 2012
މިލިއަން ރުފިޔާއިންނާއި، ބަޖެޓު ސްޕޯރޓުގެ ގޮތުގައި  1,961.6މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ  ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ދަށުން ހިްނގާ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރެވޭ މިލިއަން ރުފިޔާއިންނާއި،  2,035ފައިސާއިން ލިބޭ 
ވިއްކައިގެންނެވެ.  ބިލާއި ބޮންޑްިމލިއަްނ ރުފިޔާއިންނާއި، އަދި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުގައި ޓްރެޜަރީ  750 ތަންތަުނން ލިބޭ

 727.8ވަނަ އަހަރު  2012 ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސިންގ ގެ ގޮތުގައި ޓްރެޜަރީ ިބލާއި ބޮންޑް ވިއްކައިގެންމިގޮތުން 
 ޖެހޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. ލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން މި
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  2014 - 2005: މެދު ރާސްތާގެ ބަޖެޓު އޮނިގަނޑު، 2ތާވަލު 

 

 މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ބައްޓަންކުރުމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ގޮތް : 12ޗާޓު 

 

 

 

 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

11,779.6   11,772.0   11,480.3   9,095.7      6,546.9      5,734.8      7,456.5     7,571.2      6,154.1      4,612.9      ަ އާމްދަނީ އަދި ހިލޭ އެހީގެ ޖުމްލ

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ      3,788.3      5,286.7      6,527.2     6,939.5      5,313.3      6,392.4      8,323.3   10,869.4   11,323.0   11,424.6

ކަރަންޓް އާމްދަނީ      3,753.3      5,237.2      6,490.7     6,897.2      5,299.4      6,343.0      8,292.9   10,838.7   11,290.7   11,390.8

ކެޕިޓަލް އާމްދަނީ            35.0            49.5           36.5           42.3            13.9            49.4            30.4           30.8           32.3           33.8

ހިލޭ އެހީ         824.6         867.4      1,044.0         517.0         421.5         154.5         772.5         610.9         449.0         355.0

-             -             -             -              -              -              -             -             -              -              

14,043.1   14,848.1   14,567.0   12,159.9    10,815.1    10,953.4    10,176.0   8,283.2      6,957.4      5,657.6      ަ ގ ގެ ޖުމްލ ޚަރަދު އަދި ނެޓް ލެންޑިން

ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ      5,775.4      7,066.2      8,325.4   10,342.4    11,104.3    10,996.4    12,503.9   14,693.0   14,974.7   14,170.6

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      4,643.3      5,607.8      6,560.1     7,463.2      8,764.9      8,428.1      9,463.2   10,684.1   10,992.4   11,537.3

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      1,132.1      1,458.4      1,765.3     2,879.2      2,339.3      2,568.3      3,040.7     4,008.9     3,982.3     2,633.2

ނެޓް ލެންޑިންގ        (117.8)        (108.8)          (42.2)       (166.4)        (150.8)        (181.3)        (344.0)       (126.0)       (126.6)       (127.5)

(2,263.4)    (3,076.1)    (3,086.7)    (3,064.1)     (4,268.1)     (5,218.6)     (2,719.5)    (712.0)        (803.3)        (1,044.7)     ް ރޕްލަސ ( / ސަ ް އޯވަރޯލް ބެލެންސް )ޑެފިސިޓ

-             0.0             -             -              -              -              -             -             -              -              

ގ      1,044.7         803.3         712.0     2,719.5      5,218.6      4,268.1      3,064.1     3,086.7     3,076.2     2,263.4 ފައިނޭންސިން

ފޮރިން ފައިނޭންސިންގ         235.0         538.5         697.4         747.7      1,006.2      1,228.3      1,416.8     2,923.5     1,276.2       (198.3)

ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސިންގ         809.7         264.8           14.6     1,971.8      4,212.4      3,039.8      1,647.3         163.2     1,800.0     2,461.7

 

40,169.4   35,270.3   31,746.1   29,936.1    26,566.4    24,858.0    24,212.9   19,737.3   16,683.2    12,703.67 ) ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ. )މިލިއަން ރުފިޔާއިން

-5.6% -8.7% -9.7% -10.2% -16.1% -21.0% -11.2% -3.6% -4.8% -8.2% ރޕްލަސް  ( / ސަ ް .ގެ އިންސައްތައިން )ޑެފިސިޓ .ޕީ .ޑީ ޖީ
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 ބޭރުގެ ދަރަނި  .4

ވަނަ އަހަރުގެ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ )ޓޯޓަލް އެކްސްޓަރނަލް ޕަބްލިކް އަދި ޕަބްލިކްލީ ގެރެންޓީޑް ޑެޓް( އަކީ  2010
މިލިއަން  1,822.6ވެ. އަދި ލޯނުގެ ފައިސާއިން ޚަރަދު )ޑިސްބަރސް( ކުރެވިފައިވަނީ ރުފިޔާއެމިލިއަން  8,020.45

ފައިސާ އަކީ  %29 ހޯދިފައިވަނީ ަމލްޓިލެޓެަރލް މާލީ އިދާރާތަކުންނެވެ. ައދި %50 ވެ. މި ފައިސާގެ ރުފިޔާއެ
ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރު ބޭރުގެ ދަރަނީގެ  2011ގާތް ގުޅުން އޮންނަ ޤައުމުތަކުން ދީފައިވާ ލުއި ލޯނުތަކެވެ.  އިދިވެހިރާއްޖެއާ

ކަމަށް ލަފާުކރެވެއެވެ. އަދި ލޯނު ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެމިލިއަން  11,603.6ޖުމްލަ 
މިލިއަން  14,963.5ވަނަ އަަހރަށް ބަލާއިރު ބޭރު ދަރަނީގެ ުޖމްލަ  2012. ވެރުފިޔާއެމިލިއަްނ  2,357.8ލަފާކުރެވެނީ 

މި  ރުފިޔާއެވެ.މިލިއަން  3,997.4އިރުތުވާނެއެވެ. އަދި ލޯނު ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ރުފިޔާއަށް
މިލިއަން އެމެރިކާ  50ލޯނުގެ ތެރެއިން  ކާރުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާގައި އިންޑިއާ ސަރު 2012ފައިސާގެ ތެރެއިން 

ރީ ބިލްތައް އަދާކުރުމަށާއި އިންޑިއާއިން ޜަޑޮލަރު ބޭނުން ކުރުމަށް ހަަމޖެހިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ވިއްކާފައިވާ ޓްރެ
ޓިކް ޑެޓް ލަތުގެ ޑޮމެސްއިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތި ގަތުމަށް ދޫކުރެވޭ ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައެވެ. މި ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ދަޢު

އެހެނިހެން  އިރާއްޖެއަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށާ އިތުރުވެވުމުގެ ފުރުސަތު ދަށްރކެޓް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަވެ މާ
ޔެއް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިކަމަށް ކުޑަމިންވަރެއްގެ ނަމަވެސް ލު ފައިސާ ލިބުމުގައި މިހާރު ބޭނުންތަަކށް ބޭނުންވާ ބޭރު

  ލިބިގެންދާނެއެވެ.

 ނި ސަރވިސްކުރުން ދަރަ  4.1

ވަނަ  2011ވަނަ އަހަރުން  2010ދައުލަތުގެ ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު )އިންޓަރެސްޓް އަދި ރީޕޭމަންޓް( 
ކަމަްށ އިތުރުވާނެ %87.6ށް ވަނަ އަހަރަ 2012ވަނަ އަހަރުން  2011އިތުރުވިއެވެ. އަދި  %12.8އަހަރަށް 
 %67އި ރީޕޭމަންޓް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު މެސްޓިކް ޑެޓްގެ އިންޓަރެސްޓާސަބަބަކީ ޑޮއެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ވެއަންދާޒާކުރެ

 އިތުރުވެގެންދިއުމެވެ. 

 ދަރަނި  ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ އިންސައްތައިން  4.2

ގައެވެ.  %30.2ވަނަ އަހަރު ހުރީ  2010ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދަޢުލަތުގެ ބޭރުގެ ދަރަީނގެ މިންވަރު 
ވާނެއެވެ. އަށް އިތުރު %47.1ވަނަ އަހަރު  2012އަށް އިތުރުވުމަށްފަހު،  %38.8ވަނަ އަހަރު މިއަދަދު  2011އަދި 

ނޑު ސަބަބަކީ، ޕައިޕްލައިންގައި ހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫޢުތަކެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ދިނުމަށް  މީގެ މައިގަ
މިލިއަން  150ވާ މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނާއި ޗައިނާގެ އެގްޒިމް ބޭންކްއިން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައި 100ހަމަޖެހިފައިވާ 

އިން )އައި.އެމް.އެފް(  ނޭޝަނަްލ މަނިޓަރީ ފަންޑް އިްނޓައެހެންނަމަވެސް، ހިެމނެއެވެ. އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނު 
އަހަރުގެ ދިގު މުއްދަތުގައި  15އަހަރާއި  10ގޮތުގެ މަތީން މި ލޯނުތަކަކީ ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި  ކެޓަގަރައިޒްކުރާ

 2011އަށް  %80.8 އިން %74.3އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ލޯނުތަކެެކވެ. ދަޢުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި 
 އަށް މައްޗަށްދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  %85.6ގައި  2012ގައި މަތިވުމަށް ފަހު 
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އަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ ައލީގައި ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ނިޔަލަ 2011ނޮވެމްބަރ 
ަވނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކުރާ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ރާއްޖޭެގ  2012ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް ިހސާބުތަކަށް ބުރަވެ، 

ޗަށްދާނެކަމަްށ މައް %11އާއި އަޅާބަލާއިރު  2011ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސްގެ ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި 
އިން  %26ވަނަ އަހަރު ހުރި  2011ލަފާކުރެވެއެވެ. ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން ަބލާއިރު ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި 

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް  2012އަށް މަތިވާނެ ކަމަށް ަލފާކުރެވެއެވެ. މީގެ މައިގަޑު ސަބަބަކީ %28ވަނަ އަހަރު  2012
 ލަފާކުރެވޭ ނިސްބަތް އިތުރުވެ، މިކަމަށް ކުރެވޭ ހޭދަވެސް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭތީއެވެ.އިމްޕޯޓް ކުރެވޭނެކަމަށް  

 %3ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ތަކެތި އެކްސްޕޯޓް ކޮްށގެން ލިބޭ އާމްދަީނ  2012ވަނަ އަހަރާއި އަޅާ ަބލާއިރު  2011
ނޑު ސަބަބެއްކަ މަށް ބެލެވެނީ މަސްވެރިކަން ރަގަޅުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީވެ، މަތިވާނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ މައިގަ

 ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭ މަހުގެ ބާވަތްތަކުން ިލބޭ އާމްދަނީެވސް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވުމެވެ.  

( ތަކެިތ ހިމަނާރެންސް އަދި ފްރެއިޓް ނުމިލިއަން ޑޮލަރުގެ )އިންޝުއަ 1698.0ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2011އަދި 
ވަނަ  2012މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ތަކެތި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި  309.5އިމްޕޯޓްކުރެވި 

 319.3( ތަކެތި އިމްޕޯޓްކުރެވި ރެންސް އަދި ފްރައިޓް ނުހިމަނާމިލިއަން ޑޮލަރުގެ )އިންޝުއަ 1823.2އަހަރު ނިމޭއިރު 
 ތަކެތި އެކްސްޕޯޓްކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިލިއަން ޑޮލަރުގެ 

ެގ  2011، މިލިއަން ޑޮލަރު ހުރުމަށްފަހު 350.2ރިޒާވްސް ގޮުތގައި ބޭރު ފައިސާގެ ވަނަ އަހަރު ނިުމނުއިރު  2010
ށް ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރަ 2012މިލިއަން ޑޮލަރެވެ. އަދި  323.6ނިޔަލަށް ހުންނާނެކަަމށް މިހާރު އަންދާޒާ ކުރެވެނީ 

ޢާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެ ކަމަްށ ލަފާކުރާ ޓީޖީއެސްޓީ އާއި އަލަށް ތަރައްޤީ ކުރެވޭ ރިޒޯޓްތަކުގެ ކުއްޔާއި އަދި ރިޒޯޓުތަކުގެ 
ރިޒާވްސްގެ  ބޭރުފައިސާގެވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ  2012ކުލީގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމަށް ނެގޭ ފީ ހިމަނައިގެން 

 ލިއަން ޑޮލަރު ހުންނާނޭ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެެވއެވެ.މި 370.7ގޮތުގައި 

މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯޓަށް  2.1ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް  2011ރިޒާވުން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މިންވަރަށް ބަލާއިރު  ބޭރުފައިސާގެ
މަސްދުވަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ފުދޭވަރަށް ރިޒާވް ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށްވެސް  2.3ވަަނ އަހަރު  2012ފުދޭވަރަށް އަދި 

 އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.    
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 ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑު  6.1

 

) ް ، 2003 ގެ އަގުނ ނޑު )ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕްރޯޗް : ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ ތާވަލް 1: )ހ(
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Proj. Proj. Proj. Est Est

611 610 615 596 602 647 698 723 821 786 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ
385 379 373 365 352 337 345 341 331 300 ް  ދަނޑުވެރިކަން އަދި ގަލާއި ވެލިނެގުނ
226 231 242 231 251 310 354 381 489 486 ް  މަސްވެރިކަނ

3,425 3,305 3,138 2,957 2,793 2,656 3,597 3,285 2,681 2,431 ަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ
772 783 774 771 758 814 1,017 894 849 793  ތަކެތި އުފެއްދުން
980 873 775 688 612 540 503 440 383 340  ކަރަންޓާއި ފެން

1,673 1,648 1,589 1,497 1,424 1,303 2,078 1,951 1,449 1,298 ް  ޢިމާރާތްކުރުނ
19,422 18,355 17,563 16,660 15,430 14,519 14,446 12,729 11,660 9,477 ަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ

834 836 834 790 764 765 863 763 703 609  ވިޔަފާރި
7,264 6,864 6,516 6,061 5,335 4,608 4,870 4,704 4,288 2,972 ް  ފަތުރުވެރިކަނ
2,254 2,078 1,946 1,847 1,722 1,523 1,521 1,437 1,319 1,043  ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު
2,406 2,193 2,000 1,825 1,667 1,685 1,447 1,114 966 809  މުވާސަލާތު

557 547 537 524 508 485 513 475 425 343  ފައިސާގެ ޚިދުމަތް
1,252 1,295 1,338 1,381 1,412 1,451 1,519 1,588 1,608 1,599  ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި

238 233 229 223 215 207 217 201 179 145  ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
2,747 2,620 2,588 2,531 2,371 2,252 2,047 1,482 1,323 1,214  ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް

753 722 717 712 716 796 741 514 469 407  ތަޢުލީމާއި 
902 763 652 561 526 564 494 304 239 205 ު  ސިއްޙަތ
214 205 208 207 194 181 215 148 140 132  އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމތްތައް
-136 -145 -155 -162 -167 -174 -215 -224 -226 -205 ް ފިސްމ

23,323 22,125 21,162 20,051 18,659 17,648 18,526 16,512 14,936 12,489 ) ް .ޕީ )އަސާސީ އަގުނ .ޑީ ޖީ

) ް ، 2003 ގެ އަގުނ ނޑު އިތުރުވާ މިންވަރު )ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕްރޯޗް ތާވަލް 1: )ށ(: ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Proj. Proj. Proj. Est Est

0.2 -0.8 3.2 -1.1 -6.9 -7.4 -3.4 -11.9 4.4 5.9 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ
1.6 1.4 2.2 3.8 4.4 -2.3 1.0 3.0 10.4 -8.4 ް  ދަނޑުވެރިކަން އަދި ގަލާއި ވެލިނެގުނ

-2.2 -4.2 4.8 -8.0 -19.2 -12.3 -7.3 -22.0 0.7 17.3 ް  މަސްވެރިކަނ
3.6 5.3 6.1 5.9 5.2 -26.2 9.5 22.5 10.3 10.3 ަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ
-1.5 1.2 0.4 1.8 -6.9 -20.0 13.7 5.3 7.1 -3.8  ތަކެތި އުފެއްދުން
12.3 12.6 12.6 12.6 13.3 7.4 14.3 14.9 12.7 17.0  ކަރަންޓާއި ފެން
1.5 3.8 6.1 5.1 9.3 -37.3 6.5 34.7 11.6 19.3 ް  ޢިމާރާތްކުރުނ
5.8 4.5 5.4 8.0 6.3 0.5 13.5 9.2 23.0 -13.8 ަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ
-0.2 0.2 5.6 3.4 -0.2 -11.3 13.1 8.5 15.5 7.6  ވިޔަފާރި
5.8 5.3 7.5 13.6 15.8 -5.4 3.5 9.7 44.3 -33.8 ް  ފަތުރުވެރިކަނ
8.5 6.8 5.4 7.2 13.1 0.1 5.9 8.9 26.4 -10.8  ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު
9.7 9.7 9.6 9.5 -1.1 16.5 29.9 15.3 19.4 3.4  މުވާސަލާތު
1.9 1.9 2.5 3.1 4.7 -5.4 7.9 12.0 23.8 -12.4  ފައިސާގެ ޚިދުމަތް

-3.3 -3.2 -3.1 -2.2 -2.7 -4.5 -4.3 -1.3 0.6 -2.4  ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި
2.0 2.1 2.7 3.5 4.1 -4.6 7.9 12.0 23.8 -12.4  ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް
4.8 1.2 2.2 6.8 5.3 10.0 38.2 12.0 9.0 11.4  ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް
4.2 0.8 0.7 -0.6 -10.1 7.5 44.2 9.6 15.3 3.9  ތަޢުލީމާއި 

18.3 17.0 16.2 6.7 -6.8 14.2 62.3 27.2 16.8 8.6 ު  ސިއްޙަތ
4.8 -1.4 0.4 6.8 6.8 -15.5 45.1 5.6 5.9 8.1  އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމތްތައް

-6.3 -6.2 -4.7 -2.9 -3.9 -19.4 -4.1 -0.5 10.0 -22.1 ް ފިސްމ
5.4 4.6 5.5 7.5 5.7 -4.7 12.2 10.6 19.6 -8.7 ) ް .ޕީ )އަސާސީ އަގުނ .ޑީ ޖީ
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) ް ، 2003 ގެ އަގުނ ނޑުގައި ޙިއްސާކުރާ އިންސައްތަ )ޕްރޮޑަކްޝަން އެޕްރޯޗް ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަ ތާވަލް 1: )ނ(: 
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Proj. Proj. Proj. Est Est

2.6 2.8 2.9 3.0 3.2 3.7 3.8 4.4 5.5 6.3 ަ އުފެއްދުން ތެރިކަމުގެ ފުރަތަމަ ދަރަޖ
1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.1 2.2 2.4  ދަނޑުވެރިކަން އަދި ގަލާއި ވެލިނެގުން
1.0 1.0 1.1 1.1 1.3 1.8 1.9 2.3 3.3 3.9 ް  މަސްވެރިކަނ

14.7 14.9 14.8 14.7 15.0 15.1 19.4 19.9 17.9 19.5 ަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދެވަނަ ދަރަޖ
3.3 3.5 3.7 3.8 4.1 4.6 5.5 5.4 5.7 6.3  ތަކެތި އުފެއްދުން
4.2 3.9 3.7 3.4 3.3 3.1 2.7 2.7 2.6 2.7  ކަރަންޓާއި ފެން
7.2 7.5 7.5 7.5 7.6 7.4 11.2 11.8 9.7 10.4 ް  ޢިމާރާތްކުރުނ

83.3 83.0 83.0 83.1 82.7 82.3 78.0 77.1 78.1 75.9 ަ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ތިންވަނަ ދަރަޖ
3.6 3.8 3.9 3.9 4.1 4.3 4.7 4.6 4.7 4.9  ވިޔަފާރި

31.1 31.0 30.8 30.2 28.6 26.1 26.3 28.5 28.7 23.8 ް  ފަތުރުވެރިކަނ
9.7 9.4 9.2 9.2 9.2 8.6 8.2 8.7 8.8 8.4  ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތު

10.3 9.9 9.4 9.1 8.9 9.5 7.8 6.7 6.5 6.5  މުވާސަލާތު
2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 2.7 2.8 2.9 2.8 2.7  ފައިސާގެ ޚިދުމަތް
5.4 5.9 6.3 6.9 7.6 8.2 8.2 9.6 10.8 12.8  ގޯތިގެދޮރާއި ޢިމާރާތުގެ ވިޔަފާރި
1.0 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2  ވިޔަފާރި އާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް

11.8 11.8 12.2 12.6 12.7 12.8 11.0 9.0 8.9 9.7  ސަރުކާރުގެ އިދާރީ ކަންތައްތައް
3.2 3.3 3.4 3.6 3.8 4.5 4.0 3.1 3.1 3.3  ތަޢުލީމާއި 
3.9 3.4 3.1 2.8 2.8 3.2 2.7 1.8 1.6 1.6 ު  ސިއްޙަތ
0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 0.9 0.9 1.1  އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމތްތައް

-0.6 -0.7 -0.7 -0.8 -0.9 -1.0 -1.2 -1.4 -1.5 -1.6 ް ފިސްމ
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 ) ް .ޕީ )އަސާސީ އަގުނ .ޑީ ޖީ

ް ނދާނަށްޓަކައި ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ އައިޓަމްތައ ތާވަލް 1: )ރ(: ހަ
2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

ޕްރޮޖެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޝަން ޕްރޮޖެކްޝަން އެސްޓިމޭޓް  އެސްޓިމޭޓް 

40,169.4 35,270.3 31,746.1 29,936.1 26,566.4 24,858.0 24,212.9 19,737.3 16,683.2 12,703.7 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(
13.9 11.1 6.0 12.7 6.9 2.7 22.7 18.3 31.3 -10.2 ަ    ބަދަލުވި އިންސައްތ

90,403.9 81,173.5 75,586.1 73,669.1 67,499.8 64,599.7 62,018.5 52,640.7 47,078.9 37,519.2    ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު )ރުފިޔާއިން(
2,605.0 2,287.3 2,058.8 2,029.6 2,075.5 1,942.0 1,891.6 1,542.0 1,303.4 992.5 ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން(
5,995.4 5,264.2 4,901.8 4,994.5 5,273.4 5,046.8 4,845.2 4,112.6 3,678.0 2,931.2    ބޮލަކަށް ޖެހޭ މިންވަރު )ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން(
434,506 434,505 419,998 406,359 393,578 384,801 390,414 374,944 354,367 338,591 އާބާދީ

0.0 3.5 3.4 3.2 2.3 -1.4 4.1 5.8 4.7 0.0 ަ    ބަދަލުވި އިންސައްތ
5.0 5.7 5.3 4.6 6.2 4.5 12.0 6.8 2.7 0.0 )ް ސީ.ޕީ.އައި. )ބަދަލުވި އިންސައްތައިނ

172.2 159.4 150.0 149.3 142.4 140.9 130.7 119.5 111.7 101.7 އިމްޕްލިސިޓް ޖީ.ޑީ.ޕީ ޑިފްލޭޓަރ )2003=100(
8.0 6.3 0.5 4.9 1.1 7.8 9.3 7.0 9.8 0.0 ަ    ބަދަލުވި އިންސައްތ
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 ޓްފޯލިއޯގެ ޚުލާސާ ދައުލަތުގެ ލޯނު ޕޯ  6.2

 

  

 ) ް ދަރަނީގެ މިންވަރުގެ ޚުލާސާ )މިލިއަން ދިވެހި ރުފިޔާއިނ

2014 2013 2012 2011 2010

31,413.52     29,640.97     27,165.69     24,192.66     19,736.61     

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ         8,020.45       11,603.61       14,963.48       15,713.28       15,607.67

ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ       11,716.16       12,589.05       12,202.21       13,927.69       15,805.85

78.2% 84.0% 85.6% 80.8% 74.3%

38.9% 44.6% 47.1% 38.8% 30.2% ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ

39.3% 39.5% 38.4% 42.1% 44.1% ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ

1,654.71       2,195.45       2,341.14       1,015.81       856.60          

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް           517.91           940.94         1,073.86           949.34         1,160.68

ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް           338.69             74.86         1,267.28         1,246.11           494.03

1,182.38       1,073.60       934.17          1,016.62         691.27          

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް           102.32           144.45           196.22           240.93           260.25

ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް           588.95           585.61           737.95           832.67           922.12

2,837.09       3,269.05       3,275.31       1,745.87       1,547.87       

ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ           620.23         1,085.40         1,270.09         1,190.27         1,420.94

ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ           927.64           660.47         2,005.23         2,078.78         1,416.15

24.49% 28.47% 29.70% 20.11% 23.55%

12.27% 10.37% 11.52% 12.50% 9.44% ބޭރުގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ

12.23% 18.11% 18.19% 7.61% 14.11% ރާއްޖޭގެ އެކި ފަރާތްތަކަށް އަދާކުރަންޖެހޭ

40,169.43       35,270.30       31,746.05       29,936.12       26,566.42       

11,582.96       11,480.48       11,026.34       8,681.34         6,573.72         

15.42             15.42             15.42             15.42             12.80             

ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން )ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ.(

ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ )ހިލޭ އެހީ ނުހިމަނައި(

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް )ޕީރިއަޑް އެންޑް(

ު އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި ހުންނާނެ މިންވަރ

ް .ޕީގެ ނިސްބަތުނ .ޑީ ޖުމްލަ ދަރަނި ނޮމިނަލް ޖީ

) ް ނބުރާ ދައްކަން ޖެހޭ އަދަދު )ރިޕޭމަންޓްސ ދަރަނިން އަ

އިންޓަރެސްޓުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ އަދަދު 

) ް ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ޚިދުމަތް )އިންޓްރެސްޓް އަދި ރިޕޭމަންޓްސ

ް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ދަރަނީގެ ޚިދުމަތ
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 ސަމަރީ ޓޭބަލް  –ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓްސް  6.3
 

 
 
 
 

2014 2013 2012 2011 2010
)މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(

-349.1 -493.0 -574.1 -517.6 -293.2
ް ހ. ކަރަންޓް އެކައުންޓ

-1722.7 -1638.9 -1503.9 -1379.5 -1019.0 ް   ބެލެންސް އޮން ގުޑްސ

366.1 334.5 319.3 309.5 207.6  ގުޑްސް: ކްރެޑިޓް )މާޗަންޑައިސް އެކްސްޕޯރޓްސް(

126.1 117.1 115.7 114.3 73.9
  ޑޮމެސްޓިކް އެކްސްޕޯރޓްސް )އެފް.އޯ.ބީ(

240.0 217.4 203.6 195.2 133.7
ް   އެހެނިހެނ

-2088.8 -1973.4 -1823.2 -1689.0 -1226.6  ގުޑްސް: ޑެބިޓް

-2088.8 -1973.4 -1823.2 -1689.0 -1226.6   އިމްޕޯރޓްސް )އެފް.އޯ.ބީ(

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ް   އެހެނިހެނ

2118.1 1804.7 1517.1 1409.7 1196.2 ް ރވިސަސ  ބެލެންސް އޮން ސަ

2810.7 2414.1 2152.4 1960.3 1635.2  ސަރވިސަސް: ކްރެޑިޓް

69.9 63.3 59.0 55.0 46.9   ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން

2668.5 2291.0 2037.2 1852.2 1532.1   ޓްރެވަލް

72.3 59.9 56.2 53.1 56.2
ް   އެހެނިހެނ

-692.6 -609.5 -635.3 -550.6 -439.0
 ސަރވިސަސް: ޑެބިޓް

-252.9 -234.9 -214.9 -196.9 -150.2   ޓްރާންސްޕޮރޓޭޝަން

-294.8 -257.4 -223.9 -194.1 -194.1   ޓްރެވަލް

-145.0 -117.2 -196.5 -159.6 -94.7 ް   އެހެނިހެނ

-471.3 -420.0 -383.1 -342.1 -288.4 ް  ބެލެންސް އޮން އިންކަމ

5.1 5.0 4.8 4.5 4.0   އިންކަމް: ކްރެޑިޓް

-476.5 -425.0 -387.9 -346.6 -292.4   އިންކަމް: ޑެބިޓް

-273.2 -238.8 -204.3 -205.7 -182.0
ރސް  ބެލެންސް އޮން ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާ

13.8 21.2 32.0 9.5 24.7
 ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް: ކްރެޑިޓް

-287.0 -260.0 -236.3 -215.2 -206.7
 ކަރަންޓް ޓްރާންސްފާރސް: ޑެބިޓް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ް ށ. ކެޕިޓަލް އެކައުންޓ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް: ކްރެޑިޓް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ކެޕިޓަލް އެކައުންޓް: ޑެބިޓް

-187.9 46.5 436.3 255.1 165.8 ް ނ. ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓ

169.7 175.1 300.9 210.4 210.1
) ް  ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް )ނެޓ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އެބްރޯޑް

169.7 175.1 300.9 210.4 210.1  ޑިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިން މޯލްޑިވްސް

100.1 85.9 76.4 69.5 57.5   އޮފް ވިޗް: ރީއިންވެސްޓަޑް އާރނިންގްސް
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2014 2013 2012 2011 2010
)މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރުން(

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 ) ް ރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް )ނެޓ  ޕޯ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް އެސެޓްސް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  ޕޯރޓްފޯލިއޯ އިންވެސްޓްމަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް

-357.6 -128.6 135.4 44.7 -44.3 ) ް ރ އިންވެސްޓްމަންޓް )ނެޓ  އަދަ

-240.2 -208.7 -185.7 -201.0 -149.3
  އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް އެސެޓްސް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީޒް

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
   ޖެނެރަލް ގަވަރމަންޓް

0.0 -2.6 -2.4 -34.3 -11.4    ބޭންކްސް

-240.2 -206.2 -183.3 -166.7 -137.9    އަދަރ ސެކްޓަރސް

-117.5 80.1 321.1 245.7 105.0
 އަދަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ލަޔަބިލިޓީޒް

0.0 0.0 0.0 -2.5 10.5   މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީޒް

-39.4 63.3 138.8 122.6 82.2   ޖެނެރަލް ގަވަރމަންޓް

-39.4 63.3 138.8 122.6 82.2    އޮފް ވިޗް: ލޯންސް

21.0 119.9 208.3 190.6 124.1       ޑިސްބަރސްމަންޓްސް

-60.4 -56.6 -69.6 -68.0 -42.0
      އެމޮޓައިޒޭޝަންސް

0.0 19.9 17.7 -24.0 -69.0   ބޭންކްސް

-78.0 -3.1 164.6 149.6 81.3   އަދަރ ސެކްޓަރސް

537.1 470.4 184.9 236.0 216.7
) ަ ހ، ށ، އަދި ނ، ގެ ޖުމްލ ރސް އެންޑް އޮމިޝަންސް ) ރ. ނެޓް އެރަ

0.0 23.9 47.0 -26.6 89.2 ) ް ހ އިން ރ އަށ މުޅި ޖުމްލަ )

0.0 -23.9 -47.0 26.6 -89.2
ް ރވްސް އެންޑް ރިލޭޓަޑް އައިޓަމްސ ބ. ރިޒާ

0.0 -23.9 -47.0 26.6 -89.2  ރިޒާރވް އެސެޓްސް

0.0 0.0 0.0 0.0 7.8 ް ބޮރޮއިންގ ފްރޮމް އައި.އެމް.އެފ

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 އެކްސެޕްޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ

ް މެމޮރަންޑަމް އައިޓަމްސ

395.4 165.8 13.3 30.2 177.2 ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް

3176.8 2748.7 2471.7 2269.9 1842.8  އެކްސްޕޯރޓްސް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް

-75.9 -254.2 -369.8 -311.9 -111.2 ގުޑްސް، ސަރވިސަސް އެންޑް އިންކަމް

-349.1 -493.0 -574.1 -517.6 -293.2 ކެޕިޓަލް ޕްލަސް ކަރަންޓް އެކައުންޓް

-537.1 -446.5 -137.8 -262.6 -127.5 ކަރަންޓް، ކެޕިޓަލް އެންޑް ފައިނޭންޝަލް އެކައުންޓްގެ ޖުމްލަ

2605.0 2287.3 2058.8 2029.6 2075.5 ޖީ.ޑީ.ޕީ )ކަރަންޓް މާރކެޓް ޕްރައިސަސް، ޔޫ.އެސް.ޑީ މިލިއަންސް(

-13.4 -21.6 -27.9 -25.5 -14.1 ް ކަރަންޓް އެކައުންޓް ޖީ.ޑީ.ޕީ.ގެ ސައްތައިނ

394.6 394.6 370.7 323.6 350.2 ރިޒާރވްސް )މިލިއަން ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރުން(

1.6 1.7 1.7 1.6 2.4  )އިން މަންތްސް އޮފް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް އިމްޕޯރޓްސް(

2.1 2.2 2.3 2.1 3.2  )އިން މަންތްސް އޮފް ގުޑްސް އިމްޕޯރޓްސް، ސީ.އައި.އެފް(

2261.8 2136.9 1974.2 1829.0 1328.3 އިމްޕޯރޓްސް )ސީ.އައި.އެފް(



ދެިވިހ ަދުއލުަތގެ މާލްިއަޔުތގެ 
ޤޫާނުނގެ ެޗޕްަޓރ 4 ަގިއވާ ޮގުތގެ 
މިަތްނ ަދުއލުަތގެ ައަހރީ ަބޖެުޓަގިއ 

ިހަމަންނޖެހޭ ަމުޢލޫމާުތ

II ޗެޕްޓަރ 



f
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2014 2013 2012 2011 2010

އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

އާމްދަނީ އާއި ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ        6,546,928,557        9,095,744,410      11,480,296,037      11,771,965,556      11,779,568,044 I

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ        6,573,713,821        8,681,335,130      11,026,342,878      11,480,475,419      11,582,961,549

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން އަނބުރާ ލިބޭ: ކަޑަން          (181,328,500)          (358,052,073)          (156,900,996)          (157,498,335)          (158,399,776)

11,424,561,773      11,322,977,084      10,869,441,882      8,323,283,057        6,392,385,321        ަ އާމްދަނީގެ ޖުމްލ

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ: އެއްކުރަން             47,642,878           277,560,000             45,000,000             45,000,000             45,000,000

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ           106,900,358           494,901,353           565,854,155           403,988,472           310,006,271

355,006,271           448,988,472           610,854,155           772,461,353           154,543,236           ަ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ޖުމްލ

ގ      10,815,033,603      12,159,879,417      14,567,029,609      14,848,136,126      14,042,927,570 ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ނެޓް ލެންޑިން II

14,583,622,456      14,571,571,351      14,540,213,272      11,537,295,036      10,483,585,333      ަ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލ

(ފޮރިން  )ލޯންއަދާކުރުމަށް ދެއްކި : ކަޑަން          (589,352,083)          (940,944,682)       (1,073,862,106)          (949,341,990)       (1,160,683,691)

(ޑޮމެސްޓިކް  )ލޯންއަދާކުރުމަށް ދެއްކި           (287,792,553)            (74,864,136)       (1,269,919,558)       (1,246,110,528)          (494,028,221)

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން                          -            (14,038,571)            (30,932,797)            (30,932,797)            (30,769,100)

12,898,141,444      12,345,186,036      12,165,498,811      10,507,447,647      9,606,440,697        ަ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ:  އެއްކުރަން           106,900,358           494,901,353           565,854,155           403,988,472           310,006,271

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ        1,283,021,048        1,501,543,919        1,961,644,842        2,225,527,156           962,410,531

14,170,558,246      14,974,701,664      14,692,997,808      12,503,892,919      10,996,362,103      ު ޖުމްލަ ޚަރަދ

ގ          (181,328,500)          (344,013,502)          (125,968,199)          (126,565,538)          (127,630,676) ނެޓް ލެންޑިން III

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރީޕޭމަންޓް          (181,328,500)          (358,052,073)          (156,900,996)          (157,498,335)          (158,399,776)

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން                          -             14,038,571             30,932,797             30,932,797             30,769,100

I - II   ( )ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް        (4,268,105,046)       (3,064,135,007)       (3,086,733,572)       (3,076,170,570)       (2,263,359,526) IV

ގ        4,268,105,046        3,064,135,007        3,086,733,572        3,076,170,570        2,263,359,526 ފިނޭންސިން V

ގ        1,228,290,829        1,416,813,318        2,923,502,717        1,276,185,166          (198,273,160) ފޮރިން ފިނޭންސިން

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ        1,283,021,048        1,501,543,919        1,961,644,842        2,225,527,156           962,410,531

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ            534,621,864           856,214,081        2,035,719,981                          -                          -

ނޑަން          (589,352,083)          (940,944,682)       (1,073,862,106)          (949,341,990)       (1,160,683,691) ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި: ކަ

ގ        3,039,814,217        1,647,321,689           163,230,855        1,799,985,404        2,461,632,686 ޑޮމެސްޓިކް ފިނޭންސިން

ޓްރެޜަރީ ބިލް އާއި ބޮންޑު ވިއްކައިގެން        2,428,335,198        1,199,745,825           727,838,875        3,091,095,932        3,000,660,907

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަނުން ލިބޭ            946,914,450           800,000,000           750,311,538                          -                          -

ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު، ޓްރެޜަރީ ބިލު އަދި ބޮންޑު އަނބުރާ ދެއްކި           (287,792,553)            (74,864,136)       (1,269,919,558)       (1,246,110,528)          (494,028,221)

ކޭޝް ގްރާންޓަށް ފައިސާއިން            (47,642,878)          (277,560,000)            (45,000,000)            (45,000,000)            (45,000,000)

`

2014 - 2012ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޚުލާޞާ ހިސާބު

(1)ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު    
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2014 2013 2012 2011 2010

އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

12,900,378,351      14,154,991,047      13,598,841,875      10,955,340,402      8,011,278,105        ި ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެތ I

:ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް         6,621,356,699        8,958,895,130      11,071,342,878      11,525,475,419      11,627,961,549

އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ        6,573,713,821        8,681,335,130      11,026,342,878      11,480,475,419      11,582,961,549

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ             47,642,878           277,560,000             45,000,000             45,000,000             45,000,000

:ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑު        1,389,921,406        1,996,445,272        2,527,498,997        2,629,515,628        1,272,416,802

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ           106,900,358           494,901,353           565,854,155           403,988,472           310,006,271

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ        1,283,021,048        1,501,543,919        1,961,644,842        2,225,527,156           962,410,531

15,856,039,258      17,201,086,979      17,067,712,269      13,533,740,308      11,873,506,739      ަ ދައުލަތުން ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ މުޅި ޖުމްލ II

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ      10,483,585,333      11,537,295,036      14,540,213,272      14,571,571,351      14,583,622,456

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ           106,900,358           494,901,353           565,854,155           403,988,472           310,006,271

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ        1,283,021,048        1,501,543,919        1,961,644,842        2,225,527,156           962,410,531

ދައުލަތަށް ލިބޭ ތަކެއްޗާއި ދައުލަތުން ކުރެވޭ ޚަރަދު
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ސ�ރކ�ރގ� މ�ސ�އ"ލވ� ޒ ނ�މ�ވ�ނ�ޖ�ހ� އ�ފ�ސ�ތ�ކގ� ޖމ�ލ� ޚ�ރ�ދ ސ�ރކ�ރގ� މ�ސ�އ"ލވ� ޒ ނ�މ�ވ�ނ�ޖ�ހ� އ�ފ�ސ�ތ�ކގ� ޖމ�ލ� ޚ�ރ�ދ ސ�ރކ�ރގ� މ�ސ�އ"ލވ� ޒ ނ�މ�ވ�ނ�ޖ�ހ� އ�ފ�ސ�ތ�ކގ� ޖމ�ލ� ޚ�ރ�ދ ސ�ރކ�ރގ� މ�ސ�އ"ލވ� ޒ ނ�މ�ވ�ނ�ޖ�ހ� އ�ފ�ސ�ތ�ކގ� ޖމ�ލ� ޚ�ރ�ދ - - - - 2010201020102010 ނ�  ނ�  ނ�  ނ� 2014201420142014 އ�ށ� އ�ށ� އ�ށ� އ�ށ�

2014201420142014 އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ� 

 ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ

�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ

2013201320132013 އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ� 

 ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ

�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ

2012201220122012 އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ� 

 ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ

�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ

2011201120112011 އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ� 

 ރ ވ�އ ޒ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ރ ވ�އ ޒ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ރ ވ�އ ޒ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ރ ވ�އ ޒ�ކރ  ޚ�ރ�ދ

�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ

2010201020102010 ގ�އ  ހ ނގ   ގ�އ  ހ ނގ   ގ�އ  ހ ނގ   ގ�އ  ހ ނގ  

�ޚ�ރ�ދ ރފ ޔ�ޚ�ރ�ދ ރފ ޔ�ޚ�ރ�ދ ރފ ޔ�ޚ�ރ�ދ ރފ ޔ

ރ�އ�ސލ�ޖމ�ހ"ރ އ�ޔ�ގ� އ�ފ�ސ�             108,923,965            120,054,885          131,467,935          128,400,590          129,237,566 1

157,952,461          196,484,495          196,925,719          177,400,274            89,353,584               �ރ�އ�ޔ ތނ�ގ� މ�ޖ ލ�ހގ� އ ދ�ރ 2

ޖޑ�ޝ�ލ� ސ�ރވ ސ� ކ�މ ޝ�ނ�                 8,933,127              17,665,933            15,560,025            14,178,705            14,849,890 3

ޑ ޕ�ޓ�މ�ނ�ޓ� އ�ފ� ޖޑ�ޝ�ލ� އ�ޑ�މ ނ ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ�             248,983,129            378,857,766          340,882,567          312,332,173          325,807,918 4

އ ލ�ކ�ޝ�ނ�ސ� ކ�މ ޝ�ނ�               52,220,796              66,426,249            41,343,822            54,244,903            64,558,521 5

ސ ވ ލ� ސ�ރވ ސ� ކ�މ ޝ�ނ�               21,579,642              32,691,766            34,068,565            28,649,314            30,738,003 6

ހ އމ�ނ� ރ�އ ޓ�ސ� ކ�މ ޝ�ނ�               15,443,897              22,565,489            22,711,075            21,169,689            21,757,207 7

އ�ނ�ޓ -ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ކ�މ ޝ�ނ�               16,503,860              23,596,747            22,490,698            21,653,268            22,124,868 8

އ�ޑ ޓ�ރ ޖ�ނ�ރ�ލ�ގ� އ�ފ�ސ�

2014 - 2012 �ބ�ޖ�ޓ� އ�ނ�ދ�ޒ

(2)  ބ�ޖ�ޓ� މ�ޢލ"މ�ތ ބ�ޖ�ޓ� މ�ޢލ"މ�ތ ބ�ޖ�ޓ� މ�ޢލ"މ�ތ ބ�ޖ�ޓ� މ�ޢލ"މ�ތ

އ�ޑ ޓ�ރ ޖ�ނ�ރ�ލ�ގ� އ�ފ�ސ�               18,794,142              23,974,232            32,301,636            28,647,263            29,228,115 9

ޕ�ރ�ސ�ކ އޓ�ރ ޖ�ނ�ރ�ލ�ގ� އ�ފ�ސ�               21,043,654              23,496,600            28,490,478            29,869,323            30,593,310 10

ޕ�ލ ސ� އ ނ�ޓ�ގ�ރ ޓ� ކ�މ ޝ�ނ�                 5,344,761              13,726,437            11,615,388            11,194,041            11,447,122 11

މ+ލ�ޑ ވ�ސ� އ ނ�ލ�ނ�ޑ� ރ�ވ�ނ އ އ�ތ+ރ ޓ�               21,436,975              31,938,695            73,459,408            38,478,277            38,744,729 12

މ+ލ�ޑ ވ�ސ� ޕ�ނ�ޝ�ނ� އ�ޑ�މ ނ ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� އ�ފ�ސ�                 1,149,505              17,568,182            18,683,229            17,122,884            18,925,438 13

އ�މ�ޕ�ލ�އ މ�ނ�ޓ� ޓ�ރ�އ ބ އނ�މ�                 5,426,297                8,694,454              8,676,961              7,523,453              7,386,578 14

މ+ލ�ޑ ވ�ސ� މ�ޑ އ� ކ�އނ�ސ ލ�                    716,688                5,021,543              4,764,969              4,668,288              4,794,969 15

މ+ލ�ޑ ވ�ސ� ކ�ސ�ޓ�މ�ސ� ސ�ރވ ސ�             127,222,418            168,847,540          157,198,075          146,029,892          176,055,671 16

މ+ލ�ޑ ވ�ސ� ބ�ރ+ޑ�ކ�ސ�ޓ ނ� ކ�މ ޝ�ނ�                           -              10,709,730            13,133,785            12,601,968            12,601,968 17

ޓ�ކ�ސ� އ�ޕ�ލ� ޓ�ރ�ބ ޔނ�ލ�                           -                6,331,188              8,508,895              7,801,758              7,934,248 18

ލ+ކ�ލ� ގ�ވ�ރމ�ނ�ޓ� އ�ތ+ރ ޓ�                           -              13,619,359            17,725,880            13,915,719            10,808,276 19

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ފ ނ�ނ�ސ� އ�ނ�ޑ� ޓ�ރ�ޜ�ރ�          3,247,983,998         3,299,407,068       4,442,450,859       4,466,679,765       4,005,314,855 20

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ޑ ފ�ނ�ސ� އ�ނ�ޑ� ނ�ޝ�ނ�ލ� ސ�ކ އރ ޓ�             669,428,468            786,057,641          795,007,719          783,398,470          865,536,215 21

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ހ+މ� އ�ފ�އ�ޒ�          1,446,256,273         1,183,175,735          975,199,060          937,074,663       1,085,651,246 22

(2)  ބ�ޖ�ޓ� މ�ޢލ"މ�ތ ބ�ޖ�ޓ� މ�ޢލ"މ�ތ ބ�ޖ�ޓ� މ�ޢލ"މ�ތ ބ�ޖ�ޓ� މ�ޢލ"މ�ތ
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2014201420142014 އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ� 

 ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ

�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ

2013201320132013 އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ� 

 ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ

�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ

2012201220122012 އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ� 

 ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ލ�ފ�ކރ  ޚ�ރ�ދ

�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ

2011201120112011 އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ�  އ�ށ� 

 ރ ވ�އ ޒ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ރ ވ�އ ޒ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ރ ވ�އ ޒ�ކރ  ޚ�ރ�ދ ރ ވ�އ ޒ�ކރ  ޚ�ރ�ދ

�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ�ރފ ޔ

2010201020102010 ގ�އ  ހ ނގ   ގ�އ  ހ ނގ   ގ�އ  ހ ނގ   ގ�އ  ހ ނގ  

�ޚ�ރ�ދ ރފ ޔ�ޚ�ރ�ދ ރފ ޔ�ޚ�ރ�ދ ރފ ޔ�ޚ�ރ�ދ ރފ ޔ

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� އ�ޑ ޔކ�ޝ�ނ�          1,461,616,808         1,706,409,699       2,006,291,138       2,034,782,226       2,181,274,835 23

މ+ލ�ޑ ވ�ސ� ނ�ޝ�ނ�ލ� ޔނ ވ�ރސ ޓ�               97,942,189              96,914,132          137,978,285          142,703,754          147,060,182 24

އ�ޓ�ރނ� ޖ�ނ�ރ�ލ�ގ� އ�ފ�ސ�               13,083,152              18,921,731            15,427,514            15,426,355            15,451,458 25

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ފ�ރ ނ� އ�ފ�އ�ޒ�             110,225,583            136,304,658          186,153,841          177,320,612          179,304,520 26

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ހ�ލ�ތ� އ�ނ�ޑ� ފ�މ ލ�           1,335,874,456         1,077,677,496       2,122,851,414       2,027,656,869       2,027,791,695 27

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� އ ކ�ނ�މ ކ� ޑ ވ�ލ�ޕ�މ�ނ�ޓ�               15,783,108              22,006,666            69,710,891            63,627,426            65,492,132 28

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ޓ"ރ ޒ�މ�، އ�ޓ�ސ� އ�ނ�ޑ� ކ�ލ�ޗ�ރ               79,752,625              44,148,344            44,138,283            46,217,140            49,076,566 29

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ހ އމ�ނ� ރ ސ+ސ�، ޔ"ތ� އ�ނ�ޑ� ސ�ޕ+ޓ�ސ�             116,427,224            218,543,692          327,393,077          358,750,304          379,044,458 30

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ހ�އސ ނ�ގ އ�ނ�ޑ� އ�ނ�ވ�ރ�ނ�މ�ނ�ޓ�             713,031,130            757,753,819          812,520,781       1,002,781,857       1,073,369,176 31

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� ފ ޝ�ރ�ޒ� އ�ނ�ޑ� އ�ގ�ރ ކ�ލ�ޗ�ރ             130,130,014            206,504,412            52,318,322            51,201,033            51,422,772 32

މ ނ ސ�ޓރ� އ�ފ� ޓ�ރ�ނސ�ޕ+ޓ� އ�ނ�ޑ� ކ�މ އނ ކ�ޝ�ނ�             105,530,989            148,761,943          140,448,083          134,321,891          140,188,661 33

މ ނ ސ�ޓ�ރ� އ�ފ� އ ސ�ލ�މ ކ� އ�ފ�އ�ޒ�              177,442,876            125,547,800          101,923,024            40,572,847            38,116,800 34

ކ�އނ�ސ ލ�ތ�އ�                           -            545,973,132       1,119,365,529       1,182,507,176       1,152,499,553 ކ�އނ�ސ ލ�ތ�އ�                           -            545,973,132       1,119,365,529       1,182,507,176       351,152,499,553 35

14,572,141,982     14,559,988,389     14,529,186,930     11,537,295,036       10,483,585,333        

11,480,475        11,582,962        11,026,343        %0.1 �ސ ޔ�ސ� ޕ�ޓ�ތ�ކ�ށ� ސ�ރކ�ރގ� ބ�ޖ�ޓނ� ދ�ނ�ޖ�ހ

ޖމ�ލ�ޖމ�ލ�ޖމ�ލ�ޖމ�ލ�        10,483,585,333       11,537,295,036     14,540,213,273     14,571,571,351     14,583,622,457
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު - 2010 ން 2014 އަށް

2014 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2010 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު ރުފިޔާ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް            108,923,965          120,054,885          131,467,935          128,400,590          129,237,566 1

ރިކަރަންޓް            107,099,010          117,726,305          126,404,899          125,497,608          127,856,743

ކެޕިޓަލް                1,824,955              2,328,580              5,063,036              2,902,982              1,380,823

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ              89,353,584          177,400,274          196,925,719          196,484,495          157,952,461 2

ރިކަރަންޓް              86,249,933          127,203,562          143,004,439          145,587,515          147,723,701

ކެޕިޓަލް                3,103,651            50,196,712            53,921,280            50,896,980            10,228,760

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                8,933,127            17,665,933            15,560,025            14,178,705            14,849,890 3

ރިކަރަންޓް                5,820,169            16,757,833            14,941,275            13,559,955            14,231,140

ކެޕިޓަލް                3,112,958                 908,100                 618,750                 618,750                 618,750

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 - 2014

(3) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން            248,983,129          378,857,766          340,882,567          312,332,173          325,807,918 4

ރިކަރަންޓް            241,352,486          355,504,129          304,226,617          301,703,392          314,450,692

ކެޕިޓަލް                7,630,643            23,353,637            36,655,950            10,628,781            11,357,226

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން              52,220,796            66,426,249            41,343,822            54,244,903            64,558,521 5

ރިކަރަންޓް              50,839,822            63,268,799            31,118,546            52,090,643            64,283,761

ކެޕިޓަލް                1,380,974              3,157,450            10,225,276              2,154,260                 274,760

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން              21,579,642            32,691,766            34,068,565            28,649,314            30,738,003 6

ރިކަރަންޓް              20,932,604            31,438,610            30,857,729            27,920,030            29,786,712

ކެޕިޓަލް                   647,038              1,253,156              3,210,836                 729,284                 951,291

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން              15,443,897            22,565,489            22,711,075            21,169,689            21,757,207 7

ރިކަރަންޓް              15,211,202            22,089,989            22,150,075            21,019,689            21,757,207

ކެޕިޓަލް                   232,695                 475,500                 561,000                 150,000                         -

-ޮކރަޕްޝަން ކޮމިޝަން              16,503,860            23,596,747            22,490,698            21,653,268            22,124,868 އެންޓި 8

ރިކަރަންޓް              15,820,057            22,833,992            21,757,002            21,418,968            21,926,568

ކެޕިޓަލް                   683,803                 762,755                 733,696                 234,300                 198,300
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2014 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2010 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު ރުފިޔާ

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް              18,794,142            23,974,232            32,301,636            28,647,263            29,228,115 9

ރިކަރަންޓް              18,751,584            23,557,426            28,684,730            26,883,248            28,254,185

ކެޕިޓަލް                     42,558                 416,806              3,616,906              1,764,015                 973,930

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް              21,043,654            23,496,600            28,490,478            29,869,323            30,593,310 10

ރިކަރަންޓް              19,749,497            22,643,525            28,038,653            29,572,323            30,257,700

ކެޕިޓަލް                1,294,157                 853,075                 451,825                 297,000                 335,610

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން                5,344,761            13,726,437            11,615,388            11,194,041            11,447,122 11

ރިކަރަންޓް                5,133,206            12,602,967            11,235,126            11,128,641            11,402,722

ކެޕިޓަލް                   211,555              1,123,470                 380,262                   65,400                   44,400

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ              21,436,975            31,938,695            73,459,408            38,478,277            38,744,729 12

ރިކަރަންޓް              19,721,364            26,631,765            39,163,368            37,458,147            37,838,599

ކެޕިޓަލް                1,715,611              5,306,930            34,296,040              1,020,130                 906,130

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް                1,149,505            17,568,182            18,683,229            17,122,884            18,925,438 13

ރިކަރަންޓް                1,090,895            17,387,396            15,385,229            17,022,884            18,643,438

ކެޕިޓަލް                     58,610                 180,786              3,298,000                 100,000                 282,000

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް                5,426,297              8,694,454              8,676,961              7,523,453              7,386,578 14

ރިކަރަންޓް                5,053,790              7,931,504              7,895,669              7,473,453              7,290,478

ކެޕިޓަލް                   372,507                 762,950                 781,292                   50,000                   96,100

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް                   716,688              5,021,543              4,764,969              4,668,288              4,794,969 15

ރިކަރަންޓް                   716,688              4,895,943              4,512,169              4,668,288              4,794,969

ކެޕިޓަލް                           -                 125,600                 252,800                         -                         -

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް            127,222,418          168,847,540          157,198,075          146,029,892          176,055,671 16

ރިކަރަންޓް            125,519,500          165,165,886          153,939,077          121,587,404          165,331,486

ކެޕިޓަލް                1,702,918              3,681,654              3,258,998            24,442,488            10,724,185

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން                           -            10,709,730            13,133,785            12,601,968            12,601,968 17

ރިކަރަންޓް                           -              9,546,300            12,577,785            12,395,968            12,395,968

ކެޕިޓަލް                           -              1,163,430                 556,000                 206,000                 206,000
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2014 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2013 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2012 އަށް ލަފާކުރި 

ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2011 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2010 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު ރުފިޔާ

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިޔުނަލް                           -              6,331,188              8,508,895              7,801,758              7,934,248 18

ރިކަރަންޓް                           -              4,692,188              7,687,275              7,578,890              7,807,364

ކެޕިޓަލް                           -              1,639,000                 821,619                 222,869                 126,884

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ                           -            13,619,359            17,725,880            13,915,719            10,808,276 19

ރިކަރަންޓް                           -            11,720,190            17,146,080            13,822,031            10,659,554

ކެޕިޓަލް                           -              1,899,169                 579,800                   93,688                 148,722

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ްޓރެޜަރީ         3,247,983,998       3,299,407,068       4,442,450,859       4,466,679,765       4,005,314,855 20

ރިކަރަންޓް         1,980,809,981       1,981,591,485       1,985,909,457       2,161,694,033       2,242,748,286

ކެޕިޓަލް         1,267,174,017       1,317,815,583       2,456,541,402       2,304,985,732       1,762,566,569

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ            669,428,468          786,057,641          795,007,719          783,398,470          865,536,215 21

ރިކަރަންޓް            651,412,335          770,607,145          781,931,287          751,491,972          822,733,936

ކެޕިޓަލް              18,016,133            15,450,496            13,076,432            31,906,498            42,802,279

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް         1,446,256,273       1,183,175,735          975,199,060          937,074,663       1,085,651,246 22

ރިކަރަންޓް         1,382,543,760       1,149,863,510          908,463,655          873,822,429          925,146,516

ކެޕިޓަލް              63,712,513            33,312,226            66,735,405            63,252,234          160,504,731

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން         1,461,616,808       1,706,409,699       2,006,291,138       2,034,782,226       2,181,274,835 23

ރިކަރަންޓް         1,425,992,946       1,661,837,700       1,894,698,829       1,979,421,186       2,115,200,622

ކެޕިޓަލް              35,623,862            44,572,000          111,592,310            55,361,040            66,074,214

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ              97,942,189            96,914,132          137,978,285          142,703,754          147,060,182 24

ރިކަރަންޓް              79,510,163            83,176,884          125,587,790          130,828,715          133,412,746

ކެޕިޓަލް              18,432,026            13,737,249            12,390,496            11,875,039            13,647,435

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް              13,083,152            18,921,731            15,427,514            15,426,355            15,451,458 25

ރިކަރަންޓް              13,057,747            18,330,434            14,682,514            15,194,855            15,228,258

ކެޕިޓަލް                     25,405                 591,297                 745,000                 231,500                 223,200

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް            110,225,583          136,304,658          186,153,841          177,320,612          179,304,520 26

ރިކަރަންޓް            109,435,863          133,160,640          184,946,428          176,656,314          178,634,708

ކެޕިޓަލް                   789,720              3,144,018              1,207,413                 664,299                 669,812
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ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު 

ރުފިޔާ

2010 ގައި ހިނގި 

ޚަރަދު ރުފިޔާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ          1,335,874,456       1,077,677,496       2,122,851,414       2,027,656,869       2,027,791,695 27

ރިކަރަންޓް         1,291,588,232       1,063,300,206       1,572,525,755       1,563,356,809       1,565,868,538

ކެޕިޓަލް              44,286,224            14,377,291          550,325,659          464,300,060          461,923,157

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް              15,783,108            22,006,666            69,710,891            63,627,426            65,492,132 28

ރިކަރަންޓް              14,548,511            21,267,198            17,782,391            12,127,426            12,992,132

ކެޕިޓަލް                1,234,597                 739,468            51,928,500            51,500,000            52,500,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ              79,752,625            44,148,344            44,138,283            46,217,140            49,076,566 29

ރިކަރަންޓް              72,965,967            42,300,073            41,593,613            45,458,782            48,513,391

ކެޕިޓަލް                6,786,658              1,848,271              2,544,670                 758,358                 563,175

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް            116,427,224          218,543,692          327,393,077          358,750,304          379,044,458 30

ރިކަރަންޓް            115,725,162          216,189,262          300,872,600          297,939,104          352,440,641

ކެޕިޓަލް                   702,062              2,354,430            26,520,477            60,811,200            26,603,818

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް            713,031,130          757,753,819          812,520,781       1,002,781,857       1,073,369,176 31

ިރިކަރަންޓް            157,794,125          151,086,673          389,173,379          398,043,882          572,331,806

ކެޕިޓަލް            555,237,005          606,667,146          423,347,402          604,737,975          501,037,370

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ            130,130,014          206,504,412            52,318,322            51,201,033            51,422,772 32

ރިކަރަންޓް            108,925,563          187,286,909            38,562,000            35,271,303            34,913,215

ކެޕިޓަލް              21,204,451            19,217,503            13,756,323            15,929,731            16,509,557

މިނިސްޓރީ އޮފް ޓްރާނސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން            105,530,989          148,761,943          140,448,083          134,321,891          140,188,661 33

ރިކަރަންޓް              98,249,508          113,861,311          111,813,057          108,966,512          109,081,473

ކެޕިޓަލް                7,281,481            34,900,632            28,635,026            25,355,379            31,107,188

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް             177,442,876          125,547,800          101,923,024            40,572,847            38,116,800 34

ރިކަރަންޓް            158,120,951          110,234,706            31,737,531            35,556,999            36,745,513

ކެޕިޓަލް              19,321,925            15,313,094            70,185,493              5,015,848              1,371,288

ކައުންސިލްތައް                           -          545,973,132       1,119,365,529       1,182,507,176       1,152,499,553 35

ރިކަރަންޓް                           -          538,764,405       1,111,328,867       1,173,905,852       1,142,765,180

ކެޕިޓަލް                           -              7,208,727              8,036,663              8,601,324              9,734,374

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު       10,483,585,333     11,537,295,036     14,529,186,930     14,559,988,389     14,572,141,982

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ދޭންޖެހޭ 0.1%            11,026,343            11,582,962            11,480,475

ޖުމްލަ          10,483,585,333        11,537,295,036        14,540,213,273        14,571,571,351        14,583,622,457
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

72.8 11,537.3 63.9 10,992.4 62.6 10,684.1 69.9 9,463.2 71.0 8,428.1 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

27.2 4,318.7 36.1 6,208.7 37.4 6,383.6 30.1 4,070.6 29.0 3,445.4 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

100 15,856.0 100 17,201.1 100 17,067.7 100 13,533.7 100 11,873.5  މުޅިޖުމްލަ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

28.2 4,476.2 26.0 4,476.2 26.2 4,476.2 33.6 4,546.9 35.2 4,178.3 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

2.9 467.6 2.7 460.1 2.9 499.5 3.1 425.5 3.4 404.7
ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
213

1.4 220.4 1.1 188.6 1.0 168.5 0.9 119.9 0.9 103.0 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221

2.8 437.3 2.1 357.4 2.1 364.1 2.2 302.9 2.7 315.8 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222

8.8 1,402.5 7.7 1,326.5 6.7 1,151.9 10.1 1,370.5 7.3 864.9 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223

0.6 100.0 0.6 97.5 0.5 81.3 0.7 88.2 1.0 120.3 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224

3.0 469.0 2.4 413.4 2.4 410.4 1.9 254.3 1.6 187.6 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225

1.4 216.0 1.0 171.6 0.9 155.0 1.3 172.3 1.0 121.9 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226

7.5 1,182.4 6.2 1,073.6 5.5 934.3 5.4 730.1 5.7 675.8 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

14.8 2,354.5 13.6 2,344.0 13.8 2,362.7 10.7 1,450.4 9.7 1,147.8 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228

1.3 211.4 0.5 83.3 0.5 80.1 0.0 2.5 2.6 307.9
ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ 

ފައިސާ
281

72.8 11,537.3 63.9 10,992.4 62.6 10,684.1 69.9 9,463.2 71.0 8,428.1 ޖުމްލަ

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

0.9 136.8 1.2 204.2 0.8 141.4 1.2 163.0 0.7 83.4 ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291

12.6 1,997.6 19.1 3,279.2 19.0 3,240.9 19.3 2,609.1 17.9 2,124.3 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421

3.0 479.7 2.8 479.8 3.6 607.5 2.1 282.7 2.5 300.5 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440

10.4 1,654.7 12.8 2,195.5 13.7 2,343.8 7.5 1,015.8 7.4 877.1 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

0.32 50.00     0.29  50.00      0.29  50.00     -   -        0.5 60.0 ލޯން ދޫކުރުން 730

27.2 4,318.7 36.1 6,208.7 37.4 6,383.6 30.1 4,070.6 29.0 3,445.4 ޖުމްލަ

`

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 - 2014

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

2014އަށް ލަފާކުރި 2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް  2010 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

(4) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2014އަށް ލަފާކުރި 2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް  2010 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު 210

16.4 2,607.0 15.2 2,607.0 15.3 2,607.0 20.6 2,786.0 20.9 2,486.5 މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211

11.8 1,869.2 10.9 1,869.2 11.0 1,869.2 13.0 1,760.8 14.2 1,691.9 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212

28.2 4,476.2 26.0 4,476.2 26.2 4,476.2 33.6 4,546.9 35.2 4,178.3 ޖުމްލަ

މުސާރައާއި އުޖޫރަ 211 000

15.7 2,481.7 14.4 2,481.7 14.5 2,481.7 19.3 2,611.7 19.4 2,298.2 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ 211 001

0.8 125.3 0.7 125.3 0.7 125.3 1.3 174.4 1.6 188.2 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ 211 002

16.4 2,607.0 15.2 2,607.0 15.3 2,607.0 20.6 2,786.0 20.9 2,486.5 ޖުމްލަ

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް 212 000

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ         0.2   0.0        0.0   0.0         -    -          -    -         -   - 212 001

މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް         1.9   0.0        2.3   0.0         -    -          -    -         -   - 212 002

ފަންނީ އެލަވަންސް         2.6   0.0        0.3   0.0         -    -          -    -         -   - 212 003

ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް         2.5   0.0        2.2   0.0         -    -          -    -         -   - 212 004

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް        71.8   0.6      82.2   0.6       79.0    0.5        79.0    0.5       79.0   0.5 212 005

މެޑިކަލް އެލަވަންސް         0.1   0.0        0.2   0.0         -    -          -    -         -   - 212 006

ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް         0.2   0.0        0.0   0.0         -    -          -    -         -   - 212 007

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލެވަންސް         4.8   0.0        1.3   0.0         -    -          -    -         -   - 212 008

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް       61.8   0.5      61.8   0.5       69.0    0.4        69.0    0.4       69.0   0.4 212 009

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް     148.0   1.2    122.4   0.9       88.1    0.5        88.1    0.5       88.1   0.6 212 010

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް         2.0   0.0      11.3   0.1       26.9    0.2        26.9    0.2       26.9   0.2 212 011

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް       62.4   0.5      47.9   0.4       42.4    0.2        42.4    0.2       42.4   0.3 212 012

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް         7.7   0.1        9.5   0.1         9.9    0.1          9.9    0.1         9.9   0.1 212 013

1.5   240.3     1.4    240.3      1.4    240.3     1.2   166.0    0.9   102.7     
މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ 

އެލަވަންސް
212 014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް       53.9   0.5      56.2   0.4       62.9    0.4        62.9    0.4       62.9   0.4 212 015

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ         0.5   0.0        1.6   0.0         -    -          -    -         -   - 212 016

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ         3.2   0.0        1.5   0.0         -    -          -    -         -   - 212 017

ޔުނީފޯމު އެލަވަންސް         2.6   0.0      13.8   0.1       13.5    0.1        13.5    0.1       13.5   0.1 212 018

ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް         2.8   0.0        2.3   0.0         1.9    0.0          1.9    0.0         1.9   0.0 212 019

ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް       10.3   0.1        2.7   0.0         6.7    0.0          6.7    0.0         6.7   0.0 212 020

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް       35.2   0.3      33.4   0.2       27.4    0.2        27.4    0.2       27.4   0.2 212 021

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް         1.9   0.0        2.1   0.0         3.3    0.0          3.3    0.0         3.3   0.0 212 022

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް     218.1   1.8    245.4   1.8     277.8    1.6      277.8    1.6     277.8   1.8 212 023

ފޯނު އެލަވަންސް       10.9   0.1      13.8   0.1       15.4    0.1        15.4    0.1       15.4   0.1 212 024
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2014އަށް ލަފާކުރި 2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް  2010 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

ރިސްކް އެލަވަންސް     122.3   1.0      62.0   0.5       75.9    0.4        75.9    0.4       75.9   0.5 212 025

ހެދުން އެލަވަންސް         0.8   0.0        5.3   0.0         0.3    0.0          0.3    0.0         0.3   0.0 212 026

ސަރވިސް އެލަވަންސް     697.3   5.9    761.4   5.6     771.8    4.5      771.8    4.5     771.8   4.9 212 027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް         5.8   0.0        6.5   0.0         0.0    0.0          0.0    0.0         0.0   0.0 212 028

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ       57.6   0.5      45.3   0.3       56.6    0.3        56.6    0.3       56.6   0.4 212 999

11.8 1,869.2 10.9 1,869.2 11.0 1,869.2 13.0 1,760.8 14.2 1,691.9 ޖުމްލަ

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި 

ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ
213 000

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ     249.3   2.1    274.0   2.0     306.5    1.8      300.1    1.7     300.7   1.9 213 001

ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ       31.2   0.3      13.3   0.1         9.5    0.1          9.5    0.1         9.5   0.1 213 002

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ       34.6   0.3      41.4   0.3       67.5    0.4        34.3    0.2       40.9   0.3 213 003

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ       89.5   0.8      96.7   0.7     115.9    0.7      116.2    0.7     116.4   0.7 213 004

2.9 467.6 2.7 460.1 2.9 499.5 3.1 425.5 3.4 404.7 ޖުމްލަ

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 221 000

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު       28.7   0.2      29.8   0.2       59.7    0.3        64.2    0.4       94.0   0.6 221 001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު         2.2   0.0        2.9   0.0         2.9    0.0          5.8    0.0         4.7   0.0 221 002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު       15.0   0.1      23.4   0.2       35.3    0.2        38.5    0.2       38.8   0.2 221 003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު       33.4   0.3      42.2   0.3       47.6    0.3        54.5    0.3       56.8   0.4 221 004

ބިދޭސީންނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު       17.1   0.1      17.2   0.1       20.1    0.1        22.4    0.1       22.7   0.1 221 005

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު         6.7   0.1        4.4   0.0         2.8    0.0          3.2    0.0         3.4   0.0 221 999

1.4 220.4 1.1 188.6 1.0 168.5 0.9 119.9 0.9 103.0 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 222 000

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި       46.2   0.4      41.0   0.3       64.4    0.4        76.6    0.4       79.9   0.5 222 001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި       14.5   0.1      11.7   0.1       15.8    0.1        16.9    0.1       17.6   0.1 222 002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި       77.9   0.7      71.2   0.5       73.8    0.4        52.5    0.3       86.4   0.5 222 003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި     108.7   0.9    118.1   0.9       97.8    0.6        71.5    0.4     106.3   0.7 222 004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި         7.9   0.1        7.3   0.1         7.9    0.0        10.4    0.1       11.0   0.1 222 005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް       11.9   0.1        8.2   0.1       31.9    0.2        39.3    0.2       40.0   0.3 222 006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި       15.3   0.1      17.9   0.1       17.0    0.1        18.6    0.1       19.7   0.1 222 007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި         8.9   0.1        6.7   0.0       10.9    0.1        14.4    0.1       15.0   0.1 222 008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް         2.1   0.0        2.3   0.0       14.2    0.1        17.0    0.1       17.3   0.1 222 009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި         1.4   0.0        2.4   0.0         4.6    0.0          6.5    0.0         6.7   0.0 222 010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް         4.5   0.0        4.1   0.0       17.2    0.1        22.6    0.1       23.0   0.1 222 011
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2014އަށް ލަފާކުރި 2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް  2010 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި       16.5   0.1      11.8   0.1         8.7    0.1        11.3    0.1       14.5   0.1 222 999

2.8 437.3 2.1 357.4 2.1 364.1 2.2 302.9 2.7 315.8 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223 000

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް       67.8   0.6      62.1   0.5       51.4    0.3        63.1    0.4       66.9   0.4 223 001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު     273.9   2.3    283.2   2.1     294.5    1.7      276.8    1.6     368.4   2.3 223 002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު       48.2   0.4      31.7   0.2       28.6    0.2        31.1    0.2       33.5   0.2 223 003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު       37.0   0.3      42.4   0.3       60.2    0.4        66.7    0.4       65.5   0.4 223 004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި       72.9   0.6      50.4   0.4       54.5    0.3        59.5    0.3       61.5   0.4 223 005

ތަކެތީގެ ކުލި         1.9   0.0        3.9   0.0         7.7    0.0          9.2    0.1         9.3   0.1 223 006

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު       36.3   0.3      26.8   0.2       31.1    0.2        43.3    0.3       78.8   0.5 223 007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ       15.7   0.1      12.5   0.1         9.1    0.1        10.7    0.1       11.2   0.1 223 008

ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު         3.1   0.0        5.0   0.0         5.4    0.0          6.3    0.0         6.5   0.0 223 009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު       14.9   0.1      10.8   0.1     133.5    0.8      170.1    1.0     170.4   1.1 223 010

އުފުލުމުގެ ޚަރަދު         9.5   0.1      18.0   0.1       10.0    0.1        12.7    0.1       13.2   0.1 223 011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު         9.9   0.1    479.1   3.5       52.1    0.3        32.1    0.2       36.8   0.2 223 012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު         9.0   0.1        9.6   0.1         9.1    0.1        16.7    0.1       17.9   0.1 223 013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު       23.6   0.2      84.8   0.6     118.9    0.7      212.1    1.2     173.7   1.1 223 014

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު        20.1   0.2      20.1   0.1       24.4    0.1        33.8    0.2       36.5   0.2 223 015

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ       46.1   0.4      28.4   0.2       45.4    0.3        44.3    0.3       33.7   0.2 223 016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު         8.5   0.1      10.9   0.1       13.7    0.1        18.3    0.1       18.7   0.1 223 017

.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް       12.9   0.1      11.0   0.1       10.6    0.1        12.9    0.1       16.0   0.1 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި 223 018

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް         4.8   0.0        3.6   0.0         2.4    0.0          2.6    0.0         2.7   0.0 223 019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު       25.6   0.2      19.7   0.1       26.6    0.2        35.7    0.2       32.9   0.2 223 020

ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު         1.3   0.0        0.7   0.0         0.9    0.0          0.9    0.0         0.9   0.0 223 021

0.1   9.3         0.1    9.3          0.1    8.9         0.2   23.0      0.3   37.6       
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް 

ބޭސްކޮށްދިނުމަށް
223 022

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު       19.4   0.2        1.6   0.0         1.7    0.0          1.0    0.0         1.1   0.0 223 023

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ         6.7   0.1        7.9   0.1         8.3    0.0        11.1    0.1       12.4   0.1 223 024

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން       27.4   0.2      41.8   0.3       47.5    0.3        47.5    0.3       54.8   0.3 223 025

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު       30.9   0.3      81.3   0.6       95.5    0.6        98.9    0.6       69.8   0.4 223 999

8.8 1,402.5 7.7 1,326.5 6.7 1,151.9 10.1 1,370.5 7.3 864.9 ޖުމްލަ

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 224 000

0.2 30.3 0.2 30.4 0.2 25.8 0.2 23.1 0.6 68.3 މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 001

0.2 26.4 0.1 24.5 0.1 14.6 0.1 9.6 0.1 7.8 އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 011



47

% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2014އަށް ލަފާކުރި 2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް  2010 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

0.2 34.3 0.2 33.6 0.2 32.2 0.3 36.3 0.3 35.0 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 224 021

0.0 7.5 0.0 7.4 0.0 7.0 0.1 17.5 0.1 8.5 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް 224 022

0.0 1.5 0.0 1.6 0.0 1.7 0.0 1.6 0.0 0.6 އެހެނިހެން އޮޕަރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224 999

0.6 100.0 0.6 97.5 0.5 81.3 0.7 88.2 1.0 120.3 ޖުމްލަ

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު 225 000

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ     118.4   1.0    193.3   1.4     221.8    1.3      217.9    1.3     271.4   1.7 225 001

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު         5.4   0.0        8.6   0.1       15.6    0.1        16.5    0.1       13.9   0.1 225 002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު         2.5   0.0        7.7   0.1         7.8    0.0          7.2    0.0         7.3   0.0 225 003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ       26.0   0.2        9.2   0.1       15.4    0.1        13.9    0.1       16.6   0.1 225 004

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު       32.6   0.3      29.6   0.2     144.8    0.8      153.1    0.9     155.1   1.0 225 005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު         2.7   0.0        5.8   0.0         5.0    0.0          4.9    0.0         4.7   0.0 225 006

3.0 469.0 2.4 413.4 2.4 410.4 1.9 254.3 1.6 187.6 ޖުމްލަ

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 226 000

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން         3.6   0.0      22.0   0.2         5.6    0.0          6.4    0.0       15.2   0.1 226 001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން       56.9   0.5      72.1   0.5       62.1    0.4        75.2    0.4       79.5   0.5 226 002

މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން         9.1   0.1        8.3   0.1         0.2    0.0          0.5    0.0         0.5   0.0 226 003

ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން         0.0   0.0        0.2   0.0         -    -          -    -         -   - 226 004

މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން         1.7   0.0        2.8   0.0         1.3    0.0          0.4    0.0         0.5   0.0 226 005

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން         3.9   0.0        4.4   0.0         7.0    0.0        10.5    0.1       11.3   0.1 226 006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން         3.9   0.0        3.2   0.0         6.3    0.0          6.6    0.0         7.0   0.0 226 007

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން         1.9   0.0        7.7   0.1         2.3    0.0          1.2    0.0         0.4   0.0 226 008

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން         2.0   0.0        2.9   0.0         4.0    0.0          4.7    0.0         5.1   0.0 226 009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން       13.3   0.1      15.9   0.1       27.3    0.2        29.5    0.2       34.3   0.2 226 010

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން         0.2   0.0        0.4   0.0         0.3    0.0          0.4    0.0         0.4   0.0 226 011

ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން         0.5   0.0        1.2   0.0         0.7    0.0          0.9    0.0         0.9   0.0 226 012

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން         1.5   0.0        3.7   0.0         3.9    0.0          4.6    0.0         4.8   0.0 226 013

. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން         0.4   0.0        3.6   0.0         3.0    0.0          2.9    0.0         3.5   0.0 .ޓީ އައި 226 014

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން         0.2   0.0        1.3   0.0         1.6    0.0          1.4    0.0         1.9   0.0 226 015

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން         8.1   0.1        6.4   0.0       12.2    0.1        13.6    0.1       14.6   0.1 226 016

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން       14.9   0.1      16.3   0.1       17.2    0.1        12.8    0.1       36.2   0.2 226 017

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން         0.0   0.0        -   -         0.1    0.0          0.1    0.0         0.1   0.0 226 018

1.4 216.0 1.0 171.6 0.9 155.0 1.3 172.3 1.0 121.9 ޖުމްލަ
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2014އަށް ލަފާކުރި 2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް  2010 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227 000

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ     551.2   4.6    585.6   4.3     738.0    4.3      832.7    4.8     922.1   5.8 227 001

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ        -   -        -   -         0.1    0.0          -    -         -   - 227 002

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ     124.6   1.0    144.5   1.1     196.2    1.1      240.9    1.4     260.3   1.6 227 003

7.5 1,182.4 6.2 1,073.6 5.5 934.3 5.4 730.1 5.7 675.8 ޖުމްލަ

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް 228 000

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ     389.5   3.3    450.7   3.3     472.9    2.8      482.8    2.8     485.9   3.1 228 001

ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ         2.5   0.0      52.4   0.4     266.8    1.6      244.0    1.4     244.0   1.5 228 002

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ     424.3   3.6    573.3   4.2  1,193.4    7.0   1,178.5    6.9  1,193.7   7.5 228 003

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ         8.2   0.1        5.3   0.0         7.6    0.0          9.0    0.1         9.7   0.1 228 004

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ       70.7   0.6      12.5   0.1       15.0    0.1        15.0    0.1       39.8   0.3 228 005

0.0   0.2         0.0    0.2          0.0    0.2         0.0   0.0        0.0   0.1         
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް 

ދައްކާ ފައިސާ
228 006

0.1   22.3       0.1    21.6        0.1    22.6       0.1   15.9      0.1   13.4       
ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް 

ދައްކާ ފައިސާ
228 007

ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ         0.0   0.0        0.0   0.0         -    -          0.0    0.0         0.0   0.0 228 008

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ       33.0   0.3      30.5   0.2       19.0    0.1        19.7    0.1       19.7   0.1 228 009

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ       36.5   0.3      22.3   0.2       29.2    0.2        35.2    0.2         0.9   0.0 228 010

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ     169.5   1.4    287.5   2.1     336.0    2.0      338.1    2.0     338.4   2.1 228 999

14.8 2,354.5 13.6 2,344.0 13.8 2,362.7 10.7 1,450.4 9.7 1,147.8 ޖުމްލަ

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281 000

ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ     299.0   2.5        0.0   0.0       78.0    0.5        81.1    0.5     209.1   1.3 281 001

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ         8.6   0.1        1.9   0.0         1.5    0.0          1.5    0.0         1.5   0.0 281 002

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ         0.2   0.0        0.5   0.0         0.6    0.0          0.7    0.0         0.7   0.0 281 003

އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ        -   -        -   -         0.0    0.0          0.1    0.0         0.1   0.0 281 999

1.3 211.4 0.5 83.3 0.5 80.1 0.0 2.5 2.6 307.9 ޖުމްލަ

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު 291 000

0.1   12.7       0.2    29.0        0.1    20.8       0.2   26.8      0.1   14.3       
ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު 

(ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)
291 001

0.7   115.9     1.0    167.6      0.7    116.3     1.0   129.2    0.5   56.2       
ބޭރުގެ އެހީގެދަށުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން މަޝްރޫޢުތައް 

ހިންގުމުގެ ޚަރަދު
291 002
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2014އަށް ލަފާކުރި 2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް  2010 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

0.1   8.2         0.0    7.7          0.0    4.3         0.1   7.0        0.1   13.0       
ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް 

ކުރެވޭ ޚަރަދު
291 003

0.9 136.8 1.2 204.2 0.8 141.4 1.2 163.0 0.7 83.4 ޖުމްލަ

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 421 000

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން     520.7   4.4    392.1   2.9     129.1    0.8        77.9    0.5       60.4   0.4 421 001

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް     725.5   6.1    925.2   6.8  1,468.8    8.6   1,754.7  10.2     748.9   4.7 421 002

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް     241.7   2.0    213.9   1.6     388.0    2.3      329.1    1.9     299.5   1.9 421 003

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު        -   -        2.1   0.0         -    -          -    -         -   - 451 011

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު         3.0   0.0        4.0   0.0         2.6    0.0          3.5    0.0         3.5   0.0 451 012

މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން        29.6   0.2      16.6   0.1     170.8    1.0        86.8    0.5       46.6   0.3 422 001

ވައިގެ ބަނދަރު       59.0   0.5      35.8   0.3         -    -          -    -         -   - 422 002

މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު      329.5   2.8    377.4   2.8     402.2    2.4      533.4    3.1     400.1   2.5 422 003

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް        28.7   0.2      25.2   0.2       61.7    0.4        15.3    0.1         1.0   0.0 422 004

ކަރަންޓް ވިއުގަ        39.6   0.3    206.8   1.5     154.2    0.9        85.8    0.5       15.0   0.1 422 005

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ       47.7   0.4    224.3   1.7     210.6    1.2      206.3    1.2     188.1   1.2 422 999

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް         8.8   0.1      23.2   0.2       44.9    0.3        34.4    0.2       42.6   0.3 423 001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް       21.7   0.2      34.5   0.3       55.1    0.3        47.2    0.3       69.9   0.4 423 002

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް         0.0   0.0        0.0   0.0         0.1    0.0          0.0    0.0         0.0   0.0 423 003

އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)         0.6   0.0        1.5   0.0         2.5    0.0          3.9    0.0         3.9   0.0 423 004

ރިފަރެންސް ފޮތް         1.3   0.0        4.5   0.0         8.4    0.0        12.8    0.1       13.2   0.1 423 005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި         2.8   0.0        6.6   0.0         8.2    0.0          7.9    0.0       18.4   0.1 423 006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ         6.5   0.1      35.7   0.3       73.5    0.4        31.5    0.2       30.5   0.2 423 007

. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ       50.2   0.4      29.7   0.2       49.2    0.3        35.4    0.2       41.6   0.3 .ޓީ އައި 423 008

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް         4.1   0.0        6.9   0.1         2.5    0.0          4.6    0.0         2.5   0.0 423 999

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި         3.4   0.0      40.9   0.3         6.5    0.0          8.9    0.1         8.3   0.1 424 001

ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު         0.0   0.0        1.8   0.0         2.0    0.0          -    -         3.4   0.0 424 002

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު        -   -        0.3   0.0         -    -          -    -         -   - 424 003

12.6 1,997.6 19.1 3,279.2 19.0 3,240.9 19.3 2,609.1 17.9 2,124.3 ޖުމްލަ

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު 440 00

ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ        -   -        0.0   0.0         -    -          -    -         -   - 441 001

ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ     300.5   2.5    268.7   2.0     576.6    3.4      448.9    2.6     448.9   2.8 441 002

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު        -   -      14.0   0.1       30.9    0.2        30.9    0.2       30.8   0.2 442 001

3.0 479.7 2.8 479.8 3.6 607.5 2.1 282.7 2.5 300.5 ޖުމްލަ
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% ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ % ރުފިޔާ

2014އަށް ލަފާކުރި 2013އަށް ލަފާކުރި 2012އަށް ލަފާކުރި 2011 އަށް  2010 ގައި

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރި ޚަރަދު ހިނގި ޚަރަދު

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720 000

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް     283.0   2.4        -   -         -    -          -    -         -   - 721 002

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން        -   -        -   -         2.6    0.0          -    -         -   - 721 999

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް         4.8   0.0      44.6   0.3  1,206.7    7.1   1,211.1    7.0     463.0   2.9 723 002

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް        -   -      30.3   0.2       60.6    0.4        35.0    0.2       31.0   0.2 723 003

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް        -   -    270.3   2.0     303.7    1.8      296.0    1.7     317.6   2.0 725 001

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް        -   -    277.3   2.0     307.6    1.8      330.0    1.9     327.4   2.1 725 002

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް     589.4   5.0    153.9   1.1     154.2    0.9        92.7    0.5     296.8   1.9 725 003

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް        -   -    239.5   1.8     308.4    1.8      230.6    1.3     218.8   1.4 725 004

10.4 1,654.7 12.8 2,195.5 13.7 2,343.8 7.5 1,015.8 7.4 877.1 ޖުމްލަ

ލޯން ދޫކުރުން 730 000

ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ       20.0   0.2        -   -         -    -          -    -         -   - 731 001

ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް       40.0   0.3        -   -         -    -          -    -         -   - 731 002

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް        -   -        -   -       50.0    0.3        50.0    0.3       50.0   0.3 731 003

0.3 50.0 0.3 50.0 0.3 50.0 0.0 0.0 0.5 60.0 ޖުމްލަ



% ޚަރަދު % ޚަރަދު % ޚަރަދު % ޚަރަދު % ޚަރަދު

34.2 5,420.7 30.8 5,282.6 31.1 5,307.9 41.3 5,590.7 39.4 4,673.5  ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތ1ް

18.6 2,945.7 17.6 3,022.4 17.5 2,993.9 22.5 3,047.2 23.1 2,743.2 ހިންގުމާބެހޭ ޚަރަދު 1.1

5.5 877.5 4.6 795.4 4.7 807.0 5.8 786.1 5.6 669.4 ދިފާއީ ކަންތައްތަށް ބެލެހެއްޓުން 1.2

8.8 1,396.6 7.2 1,239.3 7.6 1,304.1 10.5 1,416.9 10.0 1,192.3 ޢަދުލު އިންސާފާއި އަމަން ޤާއިމުކުރުން 1.3

1.3 200.9 1.3 225.5 1.2 202.8 2.5 340.5 0.6 68.6 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުން 1.4

45.2 7,171.2 47.2 8,096.1 46.0 7,843.0 40.2 5,443.6 44.5 5,279.3  އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީއަށް ކުރެވޭ ޚަރަދ2ު

14.9 2,366.6 12.9 2,216.3 12.8 2,183.5 13.5 1,825.1 13.8 1,643.1 ތަޢުލީމު 2.1

4.3 685.4 4.0 686.1 4.3 735.7 2.8 385.0 8.3 990.9 ޞިއްޙަތު 2.2

11.0 1,747.8 10.1 1,738.4 10.5 1,791.7 7.1 960.2 4.9 578.2 ސޯޝަލް ސެކިއުރިޓީއާއި ވެލްފެއަރ 2.3

15.0 2,371.4 20.1 3,455.4 18.4 3,132.1 16.8 2,273.3 17.4 2,067.1 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ އެހެނިހެން ޚިދުމަތް 2.4

2.7 427.0 3.0 513.6 3.8 641.6 5.6 753.6 3.7 440.4  އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި ކުރެވޭ ޚަރަދ3ު

0.4 62.8 0.5 81.2 0.5 80.1 1.7 233.4 1.2 146.7 ނޑުވެރިކަން މަސްވެރިކަމާއި ދަ 3.1

0.8 123.8 0.5 86.1 1.1 192.6 1.1 144.6 1.0 120.0 މަގާއި ބަނދަރު 3.2

0.3 53.4 0.3 55.1 0.3 59.7 0.4 53.5 0.4 43.3 މުވާޞަލާތު 3.3

0.1 17.1 0.1 14.9 0.1 12.2 0.1 12.8 0.4 46.9 ޓޫރިޒަމް 3.4

1.1 170.0 1.2 201.2 0.9 158.3 0.9 124.3 0.4 52.5 ވިޔަފާރި 3.5

0.0 0.0 0.4 75.1 0.8 138.8 1.4 185.0 0.3 31.1 އިލެކްޓްރިސިޓީ 3.6

17.9 2,837.1 19.0 3,269.0 19.2 3,275.3 12.9 1,745.9 12.5 1,480.3 4ް  ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުނ

7.5 1,182.4 6.3 1,073.6 5.5 934.2 5.4 730.1 5.6 662.1 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 4.1

10.4 1,654.7 12.8 2,195.5 13.7 2,341.1 7.5 1,015.8 6.9 818.2 ލޯން އަދާކުރުން 4.2

100.0 15,856.0 100.0 17,161.4 100.0 17,067.7 100.0 13,533.7 100.0 11,873.5 މުޅިޖުމްލަ

ށް ރިވައިޒްކުރި 2011 އަށް ލަފާކުރ2012ި އަށް ލަފާކުރ2013ި އަށް ލަފާކުރ2013ި ގައި ހިނގ2010ި

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012

އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު

( (މިލިޔަން ރުފިޔާ

އަށް ލަފާކުރި ޚަރަދު 2012

 (7)  ބަޖެޓް މައުލޫމާތު 
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ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލުވެ ޒިންމާވާންޖެހޭ އޮފީސްތަކުގެ ޖުމްލަ އާމްދަނީ - 2010 - 2014

2014 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2013 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2012 އަށް 

ލިބޭނެ ކަމަށް 

ލަފާކުރި

2011 އަށް 

ރިވައިޒްކުރި

އާމްދަނީ

2010 ގައި

 ލިބުނު އާމްދަނީ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް           2,662,487              172,831                  38,333                  61,310                  80,020 1

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިދާރާ               87,948              196,102                        -                       -                        - 2

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން                42,762              246,600                        -                       -                        - 3

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން           8,134,832           7,053,952             6,478,052             7,038,955              6,832,222 4

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން                 5,113              143,227                        -                       -                        - 5

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން               19,950                26,088                        -                       -                        - 6

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން               40,158                33,715                        -                       -                        - 7

އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން             174,465                48,616                        -                       -                        - 8

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް           6,725,298              167,111                120,000                120,000                120,000 9

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް               80,934                77,514                        -                       -                        - 10

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން                 8,187                22,448                        -                       -                        - 11

މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ    1,362,130,638    4,346,616,142       7,707,952,100      7,866,504,140       7,512,436,967 12

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް 13

އެމްޕްލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް               29,317                82,813                  15,000                  15,000                  15,000 14

މޯލްޑިވްސް މީޑިޔާ ކައުންސިލް                 2,409                18,854                        -                       -                        - 15

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް    2,099,806,733    2,495,341,397       2,001,672,028      2,373,586,879       2,722,685,404 16

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން                     -                17,369                504,080                   4,488                    4,937 17

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް 18

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ                     -                25,854                        -                       -                        - 19

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ    2,520,763,393    1,396,426,568       1,033,487,665         965,494,889       1,061,622,698 20

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ           3,498,650           4,143,160             2,524,732             2,652,732              2,652,732 21

ރޒް       270,280,753       153,813,833           43,606,178           27,692,016            28,723,011 މިނިސްޓްރީއޮފް ހޯމް އެފެއަ 22

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން         15,218,560         25,703,139             5,303,912             6,996,169              6,863,996 23

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ           5,926,149           2,078,264           11,701,241           11,728,118            13,541,248 24

އެޓަރނީ ޖެނެރަލް އޮފީސް               98,223              110,282                116,500                121,500                123,000 25

ރޒް         11,599,292         11,537,608                  65,987                  63,250                  64,520 މިނިސްޓްރީއޮފް ފޮރިން އެފެއަ 26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ         86,738,165         26,594,150             4,341,943             5,390,566              5,915,787 27

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް           2,569,934           3,332,043             4,850,403             3,400,481              4,076,151 28

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ         14,816,695         18,893,321             3,900,759             4,425,795              4,398,370 29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯރޓްސް         12,337,534           3,172,964             2,706,077                166,005                149,355 30

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޔަރމަންޓް           6,555,626           3,595,820                  79,875                251,700                251,700 31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ           3,105,084              943,629                    1,000                   1,000                    1,000 32

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން       139,636,787       161,033,918         167,160,223         173,818,520          183,865,744 33

ރޒް             617,743              413,271                  28,500                  31,000                  31,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަ 34

ލޯކަލް ކައުންސިލްސް                     -         19,252,526           29,688,290           30,910,904            28,506,688 35

އޮފީސްތަކުގެ އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ    6,573,713,821    8,681,335,130    11,026,342,878    11,480,475,419     11,582,961,549

ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 - 2014

(6) ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު
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 އަށް ލަފާކުރ2014ި
 ރުފިޔާ

 އަށް ލަފާކުރ2013ި
 ރުފިޔާ

 އަށް ލަފާކުރ2012ި
 ރުފިޔާ

 އަށް 2011
ރިވައިޒްކުރި
ރުފިޔާ

 ގައ2010ި
 ލިބުނު
 ރުފިޔާ

އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ޖުމްލަ     6,728,257,057     9,453,796,483    11,637,197,033    11,929,463,891   11,937,967,820 I

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ     2,931,047,267     4,862,134,426      7,389,654,281      8,590,491,728     8,568,642,500 II

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ     2,055,813,829     2,452,703,703      1,961,018,867      2,308,555,592     2,654,838,930 1

ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް        813,597,939     1,030,318,511      1,869,784,397      1,969,608,700     1,122,116,983 2

ޓޫރިޒަމް ޓެކްސް        597,286,805        765,873,125         875,317,352         919,358,029                      - 2.01

ބިން ވިއްކުމުން ނަގާ ޓެކްސް          10,763,297            7,049,742                        -                        -                      - 2.02

ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް                      -          26,937,089         763,652,977         784,762,566        806,505,443 2.03

އޯނަރޝިޕް ޓްރާންސްފަރ ޓެކްސް            2,405,625               626,940                600,000                600,000               600,000 2.04

ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް        203,329,412        229,831,615         230,214,068         264,888,105        315,011,540 2.05

ވިޔަފާރި އަދި ޕްރޮޕަޓީ ޓެކްސްގެ ރިފަންޑް              (187,200)                      -                        -                        -                      - 2.06

ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް                      -     1,019,434,785      3,237,347,964      3,866,398,894     4,298,837,153 3

ޓޫރިޒަމް ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް                      -        872,649,397      1,579,137,225      2,017,206,494     2,284,725,513 3.01

ގުޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް                      -        146,785,388      1,658,210,739      1,849,192,400     2,014,111,640 3.02

އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ          61,635,499        359,677,427         321,503,053         445,928,542        492,849,434 4

ރެވެނިއު ސްޓޭމްޕް ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ          26,131,605          30,797,730           64,675,539           67,909,532          71,305,243 4.01

އެއަރޕޯޓުން ދޭ ޚިދުމަތުގެ ފީ          35,501,534        328,879,697         216,176,343         329,744,487        364,045,410 4.02

އެހެނިހެން ޓެކްސްތަކާއި ޑިއުޓީ                   2,360                      -                    2,310                    2,310                   2,310 4.03

އިންކަމް ޓެކްސް                      -                      -           40,648,861           48,272,213          57,496,471 4.04

ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ     3,434,178,906     3,814,311,315      3,632,376,428      2,889,983,691     3,014,319,049 III

އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ        351,367,412        291,009,826         279,951,121         288,305,816        291,574,025 5

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ            6,014,314          11,062,701             1,478,614             1,640,745            1,677,298 6

ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ        177,351,868        193,506,546         194,832,922         202,530,110        214,141,290 7

ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ          23,815,865          24,874,417           28,295,352           30,198,989          31,443,425 8

ރޯޔަލްޓީ          73,197,101          74,736,206           50,677,912           54,849,139          60,420,646 9

ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ     1,228,212,477     1,714,091,650      1,957,900,637      1,257,260,548     1,261,466,365 10

ޖޫރިމަނާ        114,246,354          78,301,036           87,350,379           88,498,501          90,734,389 11

އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ     1,151,098,200        920,147,473         842,984,602         775,695,121        869,377,828 12

`

ނޑު ބައިތައް  2014 - 2010 ދައުލަތަށް ލިބޭ ފައިސާގެ މައިގަ

2014 - 2012ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 

 ބަޖެޓް މަޢުލޫމާތު  (7)



 އަށް ލަފާކުރ542014ި
 ރުފިޔާ

 އަށް ލަފާކުރ2013ި
 ރުފިޔާ

 އަށް ލަފާކުރ2012ި
 ރުފިޔާ

 އަށް 2011
ރިވައިޒްކުރި
ރުފިޔާ

 ގައ2010ި
 ލިބުނު
 ރުފިޔާ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނީ        259,521,433        476,229,185         158,145,970         158,743,309        159,644,750 13

ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް          49,353,882          30,352,275           30,758,919           32,261,413          33,839,033 14

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ          49,353,882        214,197,224           30,758,919           32,261,413          33,839,033 14.01

ހިލޭ އެހީ        154,543,236        772,461,353         610,854,155         448,988,472        355,006,271 IV

ފައިސާއިން ލިބޭ- ހިލޭ އެހީ           47,642,878        277,560,000           45,000,000           45,000,000          45,000,000

ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް- ހިލޭ އެހީ         106,900,358        494,901,353         565,854,155         403,988,472        310,006,271

(އިތުރުވާ ފައިސާ)އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ         208,487,648            4,889,389             4,312,169                        -                      - V

އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ        208,487,648            4,889,389             4,312,169                        -                      -

11,582,961,549   11,480,475,419    11,026,342,878    8,681,335,130     6,573,713,821     ަ ޑޮމެސްޓިކް ރެވެނިޔުގެ ޖުމްލ



ަބޖެުޓަގިއ ިހެމޭނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ III ޗެޕްޓަރ 
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ަބޖެުޓަގިއ ިހެމޭނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ III ޗެޕްޓަރ 

i 2012 ަވަނ ައަހަރްށ ލަފުާކާރ ަބޖެުޓަގިއ ިހެމޭނ
ޕޮްރގާްރމަްތުކގެ ަސަމީރ
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ޖ	މ�

ގ� 
ރ�މ�

ރ�ގ�
 ޕ�

ލ�  
ޖ	މ�

ގ� 
ރ�މ�

ރ�ގ�
 ޕ�
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ޖ	މ�

ގ� 
ރ�މ�

ރ�ގ�
 ޕ�

ލ�  
ޖ	މ�

ގ� 
ރ�މ�

ރ�ގ�
 ޕ�

ރ�ދ	
ޚ�

ރ�ދ	
ޚ�

ރ�ދ	
ޚ�

ރ�ދ	
ޚ�

އ�ފ�ސ�

-                     844,973               -                  8,055,515         -                    2,003,624,472          -                     -                 1,009,354         637,097,433        -                   -                 -                   -                      -                  -                   2,608,767            261,109             2,653,501,621          1

-                     -                       -                  -                   -                    25,905,600               -                     -                 -                   612,453,358        -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     638,358,958             
1.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               15,198,707         15,198,707                           -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             623,160,251        597,254,651               25,905,600

ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� 

ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�

`

ދ�އ	ލ�ތ	ގ� ބ�ޖ�ޓ� އ�ނ�ދ�ޒ� 2012

2012201220122012ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             623,160,251        597,254,651               25,905,600

-                     -                       -                  -                   -                    1,666,429,968          -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     1,666,429,968          1.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             201,398,825             201,398,825

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	          1,465,031,143          1,465,031,143

-                     -                       -                  8,055,515         -                    311,288,904             -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     319,344,419             1.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 9,050,101                    994,586         8,055,515

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             310,294,317             310,294,317                   -

-                     844,973               -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   24,644,075         -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      261,109             25,750,157               1.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 9,991,925             261,109           8,885,843               844,973

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               15,758,232                     -         15,758,232                       -

-                     -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 1,009,354         -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   2,608,767            -                     3,618,120                 1.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 3,470,320            2,460,967         1,009,354

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                    147,800               147,800                   -

ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�

ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�

މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�

ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                    147,800               147,800                   -

-                     35,921,464          -                  -                   -                    9,254,707                 -                     -                 -                   -                      29,763,444       1,665,425       -                   -                      21,774,833      -                   49,445,321          2,560,379          150,385,573             2

-                     25,297,791          -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   1,665,425       -                   -                      5,094,525        -                   -                      -                     32,057,741               2.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 9,878,505        3,819,055       1,247,925            4,811,525

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               22,179,236        1,275,470          417,500          20,486,266

-                     -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      142,000          -                   46,600,618          2,560,379          49,302,997               2.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               16,542,251          2,560,379          13,839,872          142,000

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               32,760,746                     -          32,760,746                  -

-                     10,623,673          -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      14,474,744      -                   1,004,409            -                     26,102,826               
2.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               13,340,993               704,409        2,012,912          10,623,673

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               12,761,832               300,000      12,461,832                       -

-                     -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     -                           2.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                           -

ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�
އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�

ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�

ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� 

ދ�ށ	ނ� ހ�ނ�ގ	ނ�ދ�ށ	ނ� ހ�ނ�ގ	ނ�ދ�ށ	ނ� ހ�ނ�ގ	ނ�ދ�ށ	ނ� ހ�ނ�ގ	ނ�

ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                           -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                           -

-                     -                       -                  -                   -                    9,254,707                 -                     -                 -                   -                      29,763,444       -                 -                   -                      2,063,564        -                   1,840,294            -                     42,922,009               2.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               33,703,002            1,840,294        2,063,564       29,763,444                      35,700

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                 9,219,007                      -                  -                   -                 9,219,007

ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	



ތ�އ�
ސ�ލ�

އ	ނ�
 ކ�

ވ� 
ސ�
ބ�ރ�

ށ� 
ޖ�ޓ�

 ބ�

ތ�އ�
ސ�
ސ�
އ�އ�

މ	

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

އ�ޒ�
އ�ފ�

ކ� 
ލ�މ�

ސ�
އ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ޑ� 
އ�ނ�

ޓ� 
ސ�ޕ�

ރ�ނ�
ޓ�

ޝ�ނ�
�ނ�ކ

މ�އ	
ކ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ޑ� 
އ�ނ�

ޒ� 
ޝ�ރ�

ފ�

ޗ�ރ
ކ�ލ�

ގ�ރ�
އ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ޑ� 
އ�ނ�

ގ 
ސ�ނ�

ހ�އ	

ނ�ޓ�
ނ�މ�

ވ�ރ�
އ�ނ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ތ� 
 ޔ!

ސ�،
ސ�
 ރ�

މ�ނ�
ހ�އ	

ސ�
ޕ�ޓ�

ސ�
ޑ� 

އ�ނ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ޑ� 
އ�ނ�

ސ� 
އ�ޓ�

 ،
ޒ�މ�

ޓ!ރ�

ޗ�ރ
ކ�ލ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ނ�ޓ�
ޕ�މ�

ވ�ލ�
 ޑ�

މ�ކ�
ކ�ނ�

އ�

ތ� 
ހ�ލ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

މ�ލ�
 ފ�

ނ�ޑ�
އ�

ނ� 
ފ�ރ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

އ�ޒ�
އ�ފ�

ގ�  
ރ�ލ�

ޖ�ނ�
ނ� 

ޓ�ރ
 އ�

ސ�
އ�ފ�

ސ�ޓ�
ވ�ރ

ޔ	ނ�
މ� 

ޤ�އ	
 

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ޝ�ނ�
�ޔ	ކ

އ�ޑ�

މ�  
 ހ�

އ�ފ�
ރ� 

ސ�ޓ�
މ�ނ�

 

އ�ޒ�
އ�ފ�

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ޑ� 
އ�ނ�

ސ� 
ފ�ނ�

ޑ�

ރ�ޓ�
ކ�އ	

ސ�
ލ� 

ޝ�ނ�
�ނ

ފ� 
 އ�

ޓ�ރ�
ސ�
މ�ނ�

 

ޜ�ރ�
ޓ�ރ�

ޑ� 
އ�ނ�

ސ� 
ނ�ނ�

ފ�

ގ�  
އ�ޔ�

ހ!ރ�
ޖ	މ�

ސ	ލ�
ރ�އ�

 

ސ�
އ�ފ�

ލ�  
ޖ	މ�

ގ� 
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ރ�މ�
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ޖ	މ�

ގ� 
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ރ�ދ	
ޚ�

ރ�ދ	
ޚ�

ރ�ދ	
ޚ�

ރ�ދ	
ޚ�

އ�ފ�ސ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

-                     8,634,228            75,481,732      -                   -                    3,827,229                 242,988,974      -                 -                   1,337,492,568     -                   -                 30,259,812       808,507,885        712,098          -                   440,609,515        -                     2,948,514,040          3

-                     -                       75,481,732      -                   -                    3,827,229                 -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     79,308,960               3.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 6,359,119                           -        6,359,119

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               72,949,841                 3,827,229      69,122,613

-                     7,390,708            -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   1,336,927,411     -                   -                 -                   -                      -                  -                   440,464,515        -                     1,784,782,633          3.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	          1,781,698,633        440,464,515     1,336,927,411            4,306,708

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                 3,084,000                      -                      -            3,084,000

-                     -                       -                  -                   -                    -                           205,251,898      -                 -                   -                      -                   -                 30,259,812       807,900,133        -                  -                   -                      -                     1,043,411,843          3.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             848,064,395        613,442,685       29,369,812      205,251,898

އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�

އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�

އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	

ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             848,064,395        613,442,685       29,369,812      205,251,898

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             195,347,448        194,457,448            890,000                     -

-                     -                       -                  -                   -                    -                           8,063,620          -                 -                   -                      -                   -                 -                   607,752               -                  -                   -                      -                     8,671,372                 3.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 8,671,372               607,752          8,063,620

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                           -                      -                     -

-                     -                       -                  -                   -                    -                           29,673,456        -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     29,673,456               3.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               21,673,456        21,673,456

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                 8,000,000          8,000,000

-                     -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   565,157              -                   -                 -                   -                      712,098          -                   145,000               -                     1,422,255                 3.6

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 1,422,255               145,000          712,098              565,157

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                           -                      -                  -                      -

-                     1,243,520            -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     1,243,520                 3.7

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 1,233,520            1,233,520

ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�

ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	

އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�

މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 1,233,520            1,233,520

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                      10,000                 10,000

-                     -                       -                  40,883,530       46,628,401        763,835,887             9,370,657          2,835,438      54,226,004       -                      -                   -                 -                   347,270               -                  -                   6,814,874            -                     924,942,061             4

-                     -                       -                  -                   -                    -                           -                     2,835,438      -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     2,835,438                 4.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 2,814,038      2,814,038

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                      21,400           21,400

-                     -                       -                  -                   9,669,666         111,846,890             -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     121,516,556             4.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 5,438,882                           -         5,438,882

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             116,077,674             111,846,890         4,230,784

-                     -                       -                  -                   36,958,735        -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     36,958,735               4.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 3,297,157         3,297,157

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               33,661,578        33,661,578

-                     -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 51,999,250       -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     51,999,250               4.4

އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�
ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�

މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�

ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ދ�

4.4               51,999,250                     -                      -                   -                  -                      -                   -                 -                   -                      -       51,999,250                 -                     -                           -                    -                   -                  -                       -                     -ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 1,919,250         1,919,250

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               50,080,000       50,080,000

-                     -                       -                  -                   -                    -                           9,370,657          -                 -                   -                      -                   -                 -                   347,270               -                  -                   -                      -                     9,717,927                 4.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 6,089,950               347,270          5,742,680

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                 3,627,977                      -          3,627,977

ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�

ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�
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-                     -                       -                  -                   -                    264,042,697             -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     264,042,697             4.6

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             152,352,764             152,352,764

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             111,689,933             111,689,933

-                     -                       -                  -                   -                    183,042,932             -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     183,042,932             
4.7

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 1,325,680                 1,325,680

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             181,717,252             181,717,252

-                     -                       -                  -                   -                    197,882,781             -                     -                 2,226,754         -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     200,109,535             4.8

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 2,970,277            586,754                 2,383,523

ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�

ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�

ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            586,754                 2,383,523

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             197,139,258         1,640,000             195,499,258

-                     -                       -                  -                   -                    7,020,588                 -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     7,020,588                 4.9

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 6,730,988                 6,730,988

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                    289,600                    289,600

-                     -                       -                  40,883,530       -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   6,814,874            -                     47,698,404               4.10

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               17,199,607                      -       17,199,607

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               30,498,798            6,814,874       23,683,924

-                     1,020,763            -                  -                   9,252,000         -                           -                     -                 33,282,333       1,150,853           -                   -                 -                   -                      -                  4,889,720         15,473,130          -                     65,068,799               5

-                     171,844               -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   1,150,853           -                   -                 -                   -                      -                  -                   53,130                 -                     1,375,827                 
5.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 1,375,827                 53,130           1,150,853               171,844

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                           -                      -                      -                       -

ބ�ނ�ބ�ނ�ބ�ނ�ބ�ނ�

ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�

އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�
ޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރ

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	

-                     208,919               -                  -                   9,252,000         -                           -                     -                 33,282,333       -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   15,420,000          -                     58,163,252               
5.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 3,677,642                      -         3,543,723                    -               133,919

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               54,485,610          15,420,000       29,738,610         9,252,000                 75,000

-                     -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     -                           
5.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                           -                           -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                           -                           -

-                     640,000               -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  4,889,720         -                      -                     5,529,720                 
5.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 1,071,000            431,000               640,000

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                 4,458,720         4,458,720                       -

1,056,288,170    907,215,580        26,441,292      91,509,038       33,445,921        93,705,462               75,033,446        41,302,845     10,931,810       213,939,833        156,390,396     13,762,089     111,951,459     1,283,444,765     952,712,128    790,117,999     68,926,593          128,646,447      6,055,765,275          6

294,166,748       301,080,438        10,095,997      27,803,720       10,899,016        37,613,210               38,537,999        18,643,729     4,578,575         70,401,711         45,639,866       3,115,368       44,513,202       128,368,600        286,856,067    231,068,271     19,032,792          57,135,070        1,629,550,378          
އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	6.1

ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�

ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�

ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

294,166,748       301,080,438        10,095,997      27,803,720       10,899,016        37,613,210               38,537,999        18,643,729     4,578,575         70,401,711         45,639,866       3,115,368       44,513,202       128,368,600        286,856,067    231,068,271     19,032,792          57,135,070        1,629,550,378          
6.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	          1,408,775,985        52,072,034          15,447,321     222,450,559    233,857,964        121,573,813       32,430,864       2,787,868       44,432,453         66,259,663         4,370,075     16,120,459        23,645,499               34,546,490         7,279,056       22,852,618        9,033,117        213,486,048       286,130,085

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             220,774,394          5,063,036            3,585,471         8,617,712      52,998,102            6,794,787       12,082,338          327,500         1,207,413           4,142,048            208,500      2,523,270        14,892,500                 3,066,720         3,619,960         4,951,102        1,062,880          87,594,390           8,036,663

762,121,422       606,135,142        16,345,295      63,705,318       22,546,905        56,092,252               36,495,446        22,659,116     6,353,235         143,538,122        110,750,531     10,646,721     67,438,257       1,155,076,165     665,856,062    559,049,727     49,893,801          71,511,377        4,426,214,897          
6.4

މ	ސ�ރ�          2,471,684,219        41,748,232          27,998,900     270,021,174    304,463,448        711,215,540       41,280,757       6,045,864       28,394,851         66,966,660         4,092,000     15,667,500        20,304,960               33,828,240        14,852,256       29,101,680      10,820,916        327,904,406       516,976,835

އ�ލ�ވ�ނ�ސ�          1,954,530,677        29,763,145          21,894,901     289,028,553    361,392,614        443,860,625       26,157,500       4,600,857       82,355,680         76,571,462         2,261,235      6,991,616        16,190,486               22,264,012         7,694,649       34,603,638        5,524,379        278,230,736       245,144,587

7,203                 3,293                   148                  449                   205                   447                           324                    218                44                     1,165                  267                   61                   478                   10,160                 4,317              3,363               341                      385                    32,868                      

63,077,359         -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     63,077,359               7

42,562,720         -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     42,562,720               7.1

އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	

މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	

ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�
ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	
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ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               42,562,720         42,562,720

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                           -                     -

20,514,639         -                       -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     20,514,639               7.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               20,514,639         20,514,639

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                           -                     -

-                     94,904,168          -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     94,904,168               

8

-                     94,904,168          -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     94,904,168               
8.1

ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� 

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	

ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� 

މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

-                     94,904,168          -                  -                   -                    -                           -                     -                 -                   -                      -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                      -                     94,904,168               

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	               51,933,493          51,933,493

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	               42,970,674          42,970,674

1,119,365,529    1,048,541,175     101,923,024    140,448,083     89,326,322        2,874,247,757          327,393,077      44,138,283     99,449,501       2,189,680,686     186,153,841     15,427,514     142,211,271     2,092,299,921     975,199,060    795,007,719     583,878,200        131,467,935      12,956,158,896        

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	
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-                     7,110,928.00       -               13,301,778.97  -                2,411,471,852.71  -                  -                704,550.00      602,825,572.25  -                   -                 -                   -                      -                  -                   4,620,362.50    18,925.50        3,040,053,969.93 1

-                     -                      -               -                   -                38,858,400           -                  -                -                  559,054,192       -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  597,912,592         
1.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           19,264,256         19,264,256                        -

ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�

`

ދ�އ	ލ�ތ	ގ� ބ�ޖ�ޓ� އ�ނ�ދ�ޒ� 2012

2013201320132013ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           19,264,256         19,264,256                        -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	         578,648,336       539,789,936           38,858,400

-                     -                      -               -                   -                1,798,997,711       -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  1,798,997,711      1.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	         201,806,000         201,806,000

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	      1,597,191,711       1,597,191,711

-                     -                      -               13,301,779       -                573,615,742         -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  586,917,521         1.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             9,040,120             2,677,341         6,362,779

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	         577,877,401         570,938,401         6,939,000

-                     7,110,928           -               -                   -                -                        -                  -                -                  43,771,381         -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   18,926             50,901,234           1.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           16,610,754             18,926           9,480,900           7,110,928

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           34,290,481                  -         34,290,481                      -

-                     -                      -               -                   -                -                        -                  -                704,550           -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   4,620,363         -                  5,324,913             1.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             5,324,913         4,620,363           704,550

ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�

ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�

މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�

ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             5,324,913         4,620,363           704,550

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -                   -                  -

-                     18,442,755         -               -                   -                286,586                -                  -                -                  -                     10,836,518       1,443,585       -                   -                      20,289,966      -                   39,023,538       3,159,917        93,482,864           2

-                     11,157,323         -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   1,443,585       -                   -                      6,076,160        -                   -                   -                  18,677,068           2.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           15,243,686        4,344,475       1,243,585           9,655,626

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             3,433,382        1,731,685          200,000           1,501,697

-                     -                      -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      57,200            -                   36,908,737       3,159,917        40,125,853           2.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           11,019,937        2,959,917         8,002,821            57,200

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           29,105,916           200,000       28,905,916                  -

-                     7,285,432           -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      13,943,672      -                   414,652            -                  21,643,756           
2.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             9,408,057            414,652        1,707,973           7,285,432

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           12,235,699                   -      12,235,699                      -

ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�
އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�

ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�

ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ދ�ށ	ނ� ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ދ�ށ	ނ� ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ދ�ށ	ނ� ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ދ�ށ	ނ� 

ހ�ނ�ގ	ނ�ހ�ނ�ގ	ނ�ހ�ނ�ގ	ނ�ހ�ނ�ގ	ނ�

-                     -                      -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  -                       
2.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                       -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -

-                     -                      -               -                   -                286,586                -                  -                -                  -                     10,836,518       -                 -                   -                      212,934          -                   1,700,149         -                  13,036,186           
2.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           12,749,600         1,700,149          212,934       10,836,518                        -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                286,586                   -                  -                   -                286,586

-                     7,123,612           11,173,717   -                   -                -                        241,356,209    -                -                  1,314,784,697    -                   -                 34,019,748       801,655,168        676,494          -                   436,364,196     -                  2,847,153,840      3

ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�

ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	

އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�
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އ�ފ�ސ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

-                     -                      11,173,717   -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  11,173,717           3.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             6,991,948     6,991,948

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             4,181,768     4,181,768

-                     5,733,973           -               -                   -                -                        -                  -                -                  1,314,226,845    -                   -                 -                   -                      -                  -                   436,364,196     -                  1,756,325,014      3.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	      1,756,325,014     436,364,196    1,314,226,845           5,733,973

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -                   -                     -                      -

-                     -                      -               -                   -                -                        195,777,090    -                -                  -                     -                   -                 34,019,748       801,239,640        -                  -                   -                   -                  1,031,036,478      3.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	         918,832,849        689,935,530       33,120,229    195,777,090

އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�

އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	

ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	         112,203,628        111,304,110            899,519                  -

-                     -                      -               -                   -                -                        8,204,576        -                -                  -                     -                   -                 -                   415,528               -                  -                   -                   -                  8,620,104             3.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             8,620,104               415,528        8,204,576

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -                      -                  -

-                     -                      -               -                   -                -                        37,374,543      -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  37,374,543           3.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           25,374,543      25,374,543

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           12,000,000      12,000,000

-                     -                      -               -                   -                -                        -                  -                -                  557,852              -                   -                 -                   -                      676,494          -                   -                   -                  1,234,346             3.6

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             1,234,346                   -          676,494              557,852

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -                   -                  -                     -

-                     1,389,639           -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  1,389,639             3.7

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             1,389,639           1,389,639

ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�

ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	

އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�

މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -                      -

-                     -                      -               36,990,597       52,832,332    634,384,698         5,483,477        5,654,955      51,500,000      -                     -                   -                 -                   321,997               -                  -                   -                   -                  787,168,055         4

-                     -                      -               -                   -                -                        -                  5,654,955      -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  5,654,955             4.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             5,526,955      5,526,955

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                128,000         128,000

-                     -                      -               -                   12,126,958    -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  12,126,958           4.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             6,489,580      6,489,580

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             5,637,378      5,637,378

-                     -                      -               -                   40,705,373    -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  40,705,373           4.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             3,346,160      3,346,160

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           37,359,214    37,359,214

-                     -                      -               -                   -                -                        -                  -                50,000,000      -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  50,000,000           
4.4

އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�
ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�

މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�

ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ދ�

ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                       -                  -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           50,000,000      50,000,000

-                     -                      -               -                   -                -                        5,483,477        -                -                  -                     -                   -                 -                   321,997               -                  -                   -                   -                  5,805,475             
4.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             5,755,475               321,997        5,433,477

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                  50,000                      -             50,000

-                     -                      -               -                   -                336,356,934         -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  336,356,934         4.6

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	         149,175,245         149,175,245

ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�

ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�
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އ�ފ�ސ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	         187,181,689         187,181,689

-                     -                      -               -                   -                104,812,684         -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  104,812,684         4.7

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                270,000                270,000

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	         104,542,684         104,542,684

-                     -                      -               -                   -                178,139,993         -                  -                1,500,000        -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  179,639,993         4.8

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           95,388,700                  -           95,388,700

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           84,251,293        1,500,000           82,751,293

-                     -                      -               -                   -                15,075,086           -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  15,075,086           4.9

ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�

ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�

4.9           15,075,086                  -                   -                   -                  -                      -                   -                 -                   -                     -                  -                -                  -           15,075,086                -                   -               -                      -                     -ބ�ނ�ބ�ނ�ބ�ނ�ބ�ނ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           12,075,086           12,075,086

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             3,000,000             3,000,000

-                     -                      -               36,990,597       -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  36,990,597           4.10

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           15,876,473       15,876,473

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           21,114,124       21,114,124

-                     21,835,534         -               -                   13,878,000    5,658,702             -                  -                42,405,000      1,039,636           -                   -                 -                   -                      -                  26,942,530       54,000,000       -                  165,759,403         5

-                     180,436              -               -                   -                -                        -                  -                -                  1,039,636           -                   -                 -                   -                      -                  -                   30,000              -                  1,250,072             
5.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             1,250,072              30,000           1,039,636              180,436

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -                   -                     -                      -

-                     17,129,098         -               -                   13,878,000    -                        -                  -                42,405,000      -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   53,970,000       -                  127,382,098         
5.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                348,948                   -                  -                -              348,948

ބ�ނ�ބ�ނ�ބ�ނ�ބ�ނ�

ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�

އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�
ޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރ

ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                348,948                   -                  -                -              348,948

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	         127,033,150       53,970,000      42,405,000    13,878,000         16,780,150

-                     -                      -               -                   -                5,658,702             -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  5,658,702             
5.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             3,891,770             3,891,770

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             1,766,932             1,766,932

-                     4,526,000           -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  26,942,530       -                   -                  31,468,530           
5.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	             1,662,260            522,260           1,140,000

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	           29,806,270       26,420,270           3,386,000

1,105,957,512    887,114,823        29,399,131   90,968,515       28,389,487    88,168,219           111,979,356    40,562,185    11,422,876      223,034,264       166,484,094     13,982,770     113,030,784     1,288,679,716     927,596,289    756,455,940     66,323,531       125,221,748    6,074,771,240      6

343,836,090       280,979,681        13,053,835   27,263,197       5,842,581      32,075,967           75,483,910      17,903,068    5,069,641        79,496,142         55,733,564       3,336,049       45,592,527       133,603,551        261,740,227    197,406,213     16,429,730       53,710,371      1,648,556,344      
6.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	      1,417,977,621      51,007,389       14,406,517     191,919,985    200,967,291        129,936,122       34,006,072       3,304,549       55,069,265         75,249,198        5,069,641    17,272,710      26,722,710           29,389,033      2,888,658       23,021,942   12,219,755        210,292,019       335,234,766

އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�

ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	         230,578,723        2,702,982         2,023,213         5,486,228      60,772,936            3,667,429       11,586,455            31,500            664,299           4,246,944                  -         630,358      48,761,200             2,686,934      2,953,924         4,241,255        834,080         70,687,662           8,601,324

762,121,422       606,135,142        16,345,295   63,705,318       22,546,905    56,092,252           36,495,446      22,659,116    6,353,235        143,538,122       110,750,531     10,646,721     67,438,257       1,155,076,165     665,856,062    559,049,727     49,893,801       71,511,377      4,426,214,897      
6.4

މ	ސ�ރ�      2,471,684,219      41,748,232       27,998,900     270,021,174    304,463,448        711,215,540       41,280,757       6,045,864       28,394,851         66,966,660        4,092,000    15,667,500      20,304,960           33,828,240    14,852,256       29,101,680   10,820,916        327,904,406       516,976,835

އ�ލ�ވ�ނ�ސ�      1,954,530,677      29,763,145       21,894,901     289,028,553    361,392,614        443,860,625       26,157,500       4,600,857       82,355,680         76,571,462        2,261,235      6,991,616      16,190,486           22,264,012      7,694,649       34,603,638     5,524,379        278,230,736       245,144,587

7,203                 3,293                  148               449                   205               447                       324                  218                44                    1,165                  267                   61                  478                   10,160                 4,317              3,363                341                   385                  32,868                  

76,549,664         -                      -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  76,549,664           7

51,701,395         -                      -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  51,701,395           7.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           51,701,395         51,701,395

މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	

މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	

ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�
ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	
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އ�ފ�ސ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -                     -

24,848,269         -                      -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  24,848,269           7.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           24,848,269         24,848,269

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                       -                     -

-                     66,386,454         -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  66,386,454           

8

-                     66,386,454         -               -                   -                -                        -                  -                -                  -                     -                   -                 -                   -                      -                  -                   -                   -                  66,386,454           
8.1

ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� 

ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ތ�ކ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	

ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� 

ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	           63,912,019         63,912,019

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	             2,474,435           2,474,435

މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	    13,151,325,491    128,400,590     600,331,627     783,398,470    948,562,749     2,090,656,881     147,050,532     15,426,355     177,320,612    2,141,684,169    106,032,426    46,217,140    358,819,042       3,139,970,058    95,099,818     141,260,891   40,572,847     1,008,014,106    1,182,507,176
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އ�ފ�ސ�

-                       7,464,149.00     -                42,595,086.69   -                 1,245,482,625.88  -                   -                739,777.00    572,896,393.09   -                -               -                 -                    -                   -                   680,498.28       19,871.25      1,869,878,401.18  1

-                       -                    -                -                    -                 38,858,400            -                   -                -                 563,854,133        -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                602,712,533          1.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            20,263,217          20,263,217                         -

ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ރ�އ�ޔ�ތ	ނ�ނ�ށ� ބ�ސ�ފ�ރ	ވ�އ�ށ� ލ	އ�ފ�ސ�ހ�ގ�ތ�ތ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�

`

ދ�އ	ލ�ތ	ގ� ބ�ޖ�ޓ� އ�ނ�ދ�ޒ� 2012

2014201420142014ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�ވ�ނ� އ�ހ�ރ�ށ� ހ�ނ�ގ�ވ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�ކ	ގ� ޚ	ލ�ޞ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�އ�ސ�ސ� އ�މ�ޒ	ތ�އ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            20,263,217          20,263,217                         -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	          582,449,316        543,590,916            38,858,400

-                       -                    -                -                    -                 780,561,000          -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                780,561,000          1.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	          202,196,000          202,196,000

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	          578,365,000          578,365,000

-                       -                    -                42,595,087        -                 426,063,226          -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                468,658,313          1.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            34,727,408            29,140,321          5,587,087

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	          433,930,905          396,922,905        37,008,000

-                       7,464,149          -                -                    -                 -                         -                   -                -                 9,042,260            -                -               -                 -                    -                   -                   -                   19,871           16,526,280            1.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            16,526,280           19,871            9,042,260          7,464,149

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                -                       -                    -

-                       -                    -                -                    -                 -                         -                   -                739,777         -                       -                -               -                 -                    -                   -                   680,498            -                1,420,275              1.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              1,420,275

ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�ބ�ހ�ޔ�ވ�ހ�ކ�ނ� ހ�މ�ހ�މ�ގ�ތ�އ�ގ�އ� ހ�ދ�އ�ދ�ނ	ނ�

ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�ރ�އ�ޖ�ގ�އ� ދ�ތ	ރ	ފ�ތ	ގ� ވ�އ	ގ�އ�އ� ޤ�އ�މ�ކ	ރ	ނ�

މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�މ�ސ�ތ	ވ�ތ�ކ�ތ�ގ� ވ�ބ�އ�ނ� މ	ޖ	ތ�މ�ޢ	 ސ�ލ�މ�ތ�ކ	ރ	ނ�

ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�ދ�ރ�އ	ޅ	މ	ގ� އ�ގ	 ތ�ރ�ކ	ރ	ނ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              1,420,275            680,498         739,777

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                   -                 -

-                       11,576,572        -                -                    -                 15,873                   -                   -                -                 -                       11,623,948   1,443,585    -                 -                    13,187,809      -                   12,675,958       2,266,320      52,790,066            2

-                       7,601,869          -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                1,443,585    -                 -                    10,991,990      -                   -                   -                20,037,444            2.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            19,115,059      10,294,605    1,243,585          7,576,869

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                 922,385           697,385       200,000               25,000

-                       -                    -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    62,500             -                   10,687,656       2,266,320      13,016,476            2.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            13,004,067      2,266,320       10,675,246             62,500

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                   12,410                -              12,410                   -

-                       3,974,703          -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    1,899,092        -                   345,118            -                6,218,913              
2.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              6,218,913            345,118        1,899,092          3,974,703

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                   -                   -                    -

ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�ހ�ޔ�ވ�ރ�ކ�ނ�
އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ދ	ލ� އ�ނ�ސ�ފ�

ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�ސ�ރ	ކ�ރ	 ހ�ނ�ގ	ނ� އ�ސ�ލ�ހ	ކ	ރ	ނ�

ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ދ�ށ	ނ� ހ�ނ�ގ	ނ�ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ދ�ށ	ނ� ހ�ނ�ގ	ނ�ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ދ�ށ	ނ� ހ�ނ�ގ	ނ�ސ�ރ�ޙ�އ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�އ� އ�ތ�ޅ	ތ�އ� ލ�މ�ރ	ކ�ޒ� ނ�ޒ�މ	ގ� ދ�ށ	ނ� ހ�ނ�ގ	ނ�

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                   -                   -                    -

-                       -                    -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                -                         2.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                         -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -

-                       -                    -                -                    -                 15,873                   -                   -                -                 -                       11,623,948   -               -                 -                    234,227           -                   1,643,184         -                13,517,232            2.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            13,501,359         1,643,184           234,227   11,623,948                         -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                   15,873                   -                   -                -                   15,873

ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�ކ�ރ�ޕ�ޝ�ނ� ނ�އ�ތ�ލ	ނ�

ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	ޚ�ރ�ޖ� ސ�ޔ�ސ�ތ	
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އ�ފ�ސ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

-                       8,677,830          7,849,351     -                    -                 -                         294,316,996     -                -                 1,314,739,377     -                -               35,054,744    850,592,241     456,054           -                   395,357,358     -                2,907,043,951       3

-                       -                    7,849,351     -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                7,849,351              3.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              7,691,143     7,691,143

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                 158,208        158,208

-                       7,161,510          -                -                    -                 -                         -                   -                -                 1,314,196,525     -                -               -                 -                    -                   -                   395,357,358     -                1,716,715,392       3.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	       1,716,715,392     395,357,358     1,314,196,525          7,161,510

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                   -                       -                    -

3.3

އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�އ�ސ�ލ�މ�ދ�ނ� ދ�މ�ހ�އ�ޓ	ނ�

އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�އ�ޖ	ތ�މ�އ� އ�ނ�ސ�ފ�

އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	އ�ގ�ތ�ރ� ސ�ރ	ކ�ރ	

3.3       1,133,266,402                -                   -                   -                   -     849,856,860    35,054,744               -                -                       -                 -                -     248,354,798                         -                 -                    -                -                    -                       -ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	       1,070,993,163     788,551,760    34,086,606     248,354,798

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	            62,273,239       61,305,100         968,139                   -

-                       -                    -                -                    -                 -                         8,289,030         -                -                 -                       -                -               -                 735,380            -                   -                   -                   -                9,024,411              3.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              9,024,411            735,380         8,289,030

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                    -                   -

-                       -                    -                -                    -                 -                         37,673,169       -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                37,673,169            3.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            25,673,169       25,673,169

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	            12,000,000       12,000,000

-                       -                    -                -                    -                 -                         -                   -                -                 542,852               -                -               -                 -                    456,054           -                   -                   -                998,906                 3.6

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 998,906                   -           456,054               542,852

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                   -                   -                       -

ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�ތ�ޢ	ލ�މ�

ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�ޒ	ވ�ނ	ނ� ކ	ރ�އ�ރ	ވ	ނ�

ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	ކ	ޅ�ވ�ރ	

އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�އ�އ�ލ� ބ�ދ�ހ�ކ	ރ	ނ�

-                       1,516,320          -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                1,516,320              3.7

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              1,516,320          1,516,320

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                    -

-                       -                    -                35,185,953        35,060,098    540,924,200          5,341,644         7,718,067     52,500,000    -                       -                -               -                 420,197            -                   -                   -                   -                677,150,159          4

-                       -                    -                -                    -                 -                         -                   7,718,067     -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                7,718,067              4.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              7,690,067     7,690,067

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                   28,000          28,000

-                       -                    -                -                    11,995,628    -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                11,995,628            4.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              5,580,195      5,580,195

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	              6,415,434      6,415,434

-                       -                    -                -                    23,064,469    -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                23,064,469            4.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              3,896,758      3,896,758

މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�މ�ޢ	ލ!މ�ތ�އ� ސ�ޤ�ފ�ތ�އ� އ�ރޓ�ސ�

އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�އ�ޤ	ތ�ޞ�ދ� ތ�ރ�އ�ޤ�
ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�ފ�ތ	ރ	ވ�ރ�ކ�ނ�

މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�މ�ސ�ވ�ރ�ކ�ނ�

ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ނޑ	ވ�ރ�ކ�ނ�ދ� ދ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              3,896,758      3,896,758

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	            19,167,712    19,167,712

-                       -                    -                -                    -                 -                         -                   -                50,000,000    -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                50,000,000            4.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                         -                 -

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	            50,000,000    50,000,000

-                       -                    -                -                    -                 -                         5,341,644         -                -                 -                       -                -               -                 420,197            -                   -                   -                   -                5,761,841              4.5

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              5,706,841            420,197         5,286,644

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                   55,000                    -              55,000

ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�ވ�ޒ�ފ�އ�އ� އ�ނ�ސ�ނ� ވ�ސ�ލ�ތ�ތ�އ� ތ�ރ�އ�ޤ�ކ	ރ	ނ�

ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�ކ	ދ� އ�ދ� މ�ދ	 ފ�ނ�ތ�ގ� ވ�ޔ�ފ�ރ�
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އ�ފ�ސ�

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

-                       -                    -                -                    -                 362,808,869          -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                362,808,869          4.6

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	          238,679,801          238,679,801

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	          124,129,068          124,129,068

-                       -                    -                -                    -                 44,919,469            -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                44,919,469            4.7

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 170,000                 170,000

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	            44,749,469            44,749,469

-                       -                    -                -                    -                 132,464,336          -                   -                2,500,000      -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                134,964,336          4.8

ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�ތ�މ�ވ�ށ�

ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�ފ�ނ�އ� ނ�ރ	ދ�މ�ގ� ޚ�ދ	މ�ތ�

ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�ހ�ކ�ތ�

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            95,396,336                 -            95,396,336

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	            39,568,000      2,500,000            37,068,000

-                       -                    -                -                    -                 731,526                 -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                731,526                 4.9

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 731,526                 731,526

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                         -

-                       -                    -                35,185,953        -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                35,185,953            4.10

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            14,071,830        14,071,830

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	            21,114,124        21,114,124

-                       5,619,750          -                -                    13,878,000    21,113,374            -                   -                21,202,500    1,033,636            -                -               -                 -                    -                   35,102,606       69,390,000       -                167,339,866          5

-                       189,458             -                -                    -                 -                         -                   -                -                 1,033,636            -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                1,223,094              
5.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              1,223,094                   -                   -            1,033,636             189,458

ބ�ނ�ބ�ނ�ބ�ނ�ބ�ނ�

ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�ކ�މ�އ	ނ�ކ�ޝ�ނ�، ސ�އ�ނ�ސ�އ� ޓ�ކ�ނ�ލ�ޖ�

އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�އ�ހ�ނ�ހ�ނ� ދ�އ�ރ�ތ�އ�
ޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރޖ�ނ�ޑ�ރ

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              1,223,094                   -                   -            1,033,636             189,458

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                   -                   -                       -                    -

-                       3,648,292          -                -                    13,878,000    -                         -                   -                21,202,500    -                       -                -               -                 -                    -                   -                   69,390,000       -                108,118,792          
5.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	                 604,942                   -                 -                 -             604,942

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	          107,513,850       69,390,000    21,202,500    13,878,000          3,043,350

-                       -                    -                -                    -                 21,113,374            -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                21,113,374            
5.3

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            19,564,108            19,564,108

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	              1,549,266              1,549,266

-                       1,782,000          -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   35,102,606       -                   -                36,884,606            
5.4

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	              1,807,237            553,237          1,254,000

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	            35,077,369       34,549,369             528,000

ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�ވ�ޔ�ފ�ރ�އ�އ� އ�ނ�ވ�ސ�ޓ�މ�ނ�ޓ�

ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ޑ�ޒ�ސ�ޓ�ރ ރ�ސ�ކ� މ�ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�

ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�ޤ�އ	މ� ސ�ލ�މ�ތ�

1,075,949,889     872,699,677      30,267,449   99,415,621        27,759,497    110,320,432          79,459,992       41,358,499   12,252,355    225,119,629        167,680,571 14,007,873  116,459,835  1,325,808,000  1,072,007,383 830,433,609     67,304,279       126,951,374  6,295,255,966       6

313,828,467        266,564,535      13,922,154   35,710,303        5,212,591      54,228,179            42,964,546       18,699,383   5,899,120      81,581,507          56,930,040   3,361,152    49,021,578    170,731,835     406,151,321    271,383,882     17,410,478       55,439,997    1,869,041,069       6.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	       1,601,517,589    54,059,174       15,337,331     263,130,972    246,343,975     166,604,203    35,700,800    3,337,952   56,260,229          77,251,926      5,899,120   18,164,208       28,415,728            51,310,922      2,889,358        25,717,239   12,709,074      234,291,285        304,094,093

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	          267,523,480      1,380,823         2,073,147         8,252,910    159,807,346         4,127,632    13,320,778         23,200        669,812            4,329,581                 -        535,175       14,548,818              2,917,258      2,323,234          9,993,064     1,213,080        32,273,251            9,734,374

762,121,422        606,135,142      16,345,295   63,705,318        22,546,905    56,092,252            36,495,446       22,659,116   6,353,235      143,538,122        110,750,531 10,646,721  67,438,257    1,155,076,165  665,856,062    559,049,727     49,893,801       71,511,377    4,426,214,897       6.4

މ	ސ�ރ�       2,471,684,219    41,748,232       27,998,900     270,021,174    304,463,448     711,215,540    41,280,757    6,045,864   28,394,851          66,966,660      4,092,000   15,667,500       20,304,960            33,828,240    14,852,256        29,101,680   10,820,916      327,904,406        516,976,835

އ�ލ�ވ�ނ�ސ�       1,954,530,677    29,763,145       21,894,901     289,028,553    361,392,614     443,860,625    26,157,500    4,600,857   82,355,680          76,571,462      2,261,235     6,991,616       16,190,486            22,264,012      7,694,649        34,603,638     5,524,379      278,230,736        245,144,587

7,203                   3,293                 148               449                    205                447                        324                   218               44                  1,165                   267               61                478                10,160              4,317               3,363                341                   385                32,868                   

76,549,664          -                    -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                76,549,664            7

51,701,395          -                    -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                51,701,395            7.1

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            51,701,395          51,701,395

އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	އ�ފ�ސ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ	މ	ގ� ޚ�ރ�ދ	

މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ށ� ހ�ނގ� ޚ�ރ�ދ	

މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	މ	ވ�އ�ޒ�ފ	ނ�ގ� ޢ�ދ�ދ	

ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ކ�އ	ނ�ސ�ލ� ތ�ކ	ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�
ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ރ�ސ�ކ!ލ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	
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ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                       -

24,848,269          -                    -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                24,848,269            7.2

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            24,848,269          24,848,269

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	                         -                       -

-                       81,431,243        -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                81,431,243            

8

-                       81,431,243        -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                81,431,243            
8.1

ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ނ� ހ�ނ�ގ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ� ތ�ކ	ގ� 

ޚ�ރ�ދ	ޚ�ރ�ދ	ޚ�ރ�ދ	ޚ�ރ�ދ	

ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	ޕ�ބ�ލ�ކ� ހ�ލ�ތ� ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ގ� ޚ�ރ�ދ	

ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ގ� ބ�ޖ�ޓ�ށ� ބ�ރ�ސ�ވ� މ	އ�އ�ސ�ސ�ތ�ކ	ގ� ތ�ކ	ގ� 

ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�ޕ�ރ�ގ�ރ�މ�

-                       81,431,243        -                -                    -                 -                         -                   -                -                 -                       -                -               -                 -                    -                   -                   -                   -                81,431,243            

ރ�ކ�ރ�ނ�ޓ� ޚ�ރ�ދ	            79,827,796        79,827,796

ކ�ޕ�ޓ�ލ� ޚ�ރ�ދ	              1,603,447          1,603,447

1,152,499,553     987,469,221      38,116,800   177,196,661      76,697,594    1,917,856,505       379,118,633     49,076,566   86,694,632    2,113,789,035     179,304,520 15,451,458  151,514,580  2,176,820,437  1,085,651,246 865,536,215     545,408,093     129,237,566  12,127,439,316     

ޚ�ރ�ދ	ޚ�ރ�ދ	ޚ�ރ�ދ	ޚ�ރ�ދ	

މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	މ�ސ�ޢ!ލ�ވ� ޒ�ނ�މ�ވ� އ�ފ�ސ�ތ�ކ	ގ� ޖ	މ�ލ� ޚ�ރ�ދ	
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iv 2012 ަވަނ ައަހަރްށ ލަފުާކާރ ަބޖެުޓަގިއ ިހެމޭނ
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  ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ލުއި ފަސޭހަގޮތް ހޯދައި ދިނުން  1.01
 

  (ހ) ތަޢާރަފު 

ބަދަލުތައް އައިސްފައިވީ ނަމަވެސް އައު ގޮންޖެހުންތައް  ފާއިތުވީ އަހަރުތަކުގައި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހެޔޮ
ނޑި ޙާސިލްކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެ ރަނގަޅު މިސްރާބަކަށް  6އަންނަނީ ފެންމަތިވަމުންނެވެ. އދ. ސާސްކަފުގެ  ނޑުދަ ވަނަ ލަ

. ބޭރަށް ހިންގުމުގެ ރޯގާތަ  ކާއި ނޭވާލާ ނިޒާމަށް ޖެހޭ ދިޔަނަމަވެސް ގިނަގުނަ ގޮންޖެހުންތަކެއް ފެންމަތިވަމުން އެބަދެއެވެ
. ކެއްސުންބައްޔަކީ ރާއްޖޭގައި  ރޯގާތަކުގެ ސަބަބުން ކުޑަކުދިންނާއި ބޮޑެތިމީހުންގެ މެދުގައި ބަލިމަޑުކަމެއް އުޅެއެވެ
. ސަރުކާރުގެ މަޤްސަދަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ކޮންޓްރޯލް ކުރެވިފައިއޮތް ބައްޔެއް ކަމަކު ފިލާނުގޮސް ފެންނަމުންދާ ބައްޔެކެވެ

ނޑުތަކުގެ ޞިއްހީ މަރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމްކޮށް، ޞިއްޙީ ހިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކޮށް، ފެ ންވަރުގައި ޤަބޫލުކުރެވިފައިވާ މިންގަ
ހުރިހާ އެންމެނަށް ލިބިދެވޭ އިޖްތިމާއީ ސިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ސަރުކާރު 

ގަޅު، އަދި ފަސޭހައިން ލިބިގަނެވޭ ޞިއްޙީ ހިދުމަތެއް އަތްފޯރާ ފަށުގައި އެންމެނަށް ހިއްސާވެގެން ފެންވަރު ރަނަ
  ފޯރުކޮއްދިނުމެވެ. 

ނޑިތައް   ނޑުދަ   (ށ) ޕްރޮގްރާމްގެ ލަ

ދިރިއުޅުމުގެ ދުޅަހެޔޮ އާދަތަކެއް ދެމެހެއްޓުމަށް ބެނުންވާ ރަނގަޅު މަޢުލޫމާތާއި އެކަމަށް ފަހި މާހައުލެއް  .1
 އިވާކަން ޔަޤީންކުރުން ރައްޔިތުންނަށް ލިބިފަ

ފެންވަރު ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިުދމަތްތައް އެންމެހައި ރައްޔިތުންނަށް ހަމަހަމަކޮށް ލިބިގަނެވި އަތްފޯރާ ފަށުގައިވާކަން  .2
 ޔަޤީންކުރުން 

 ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެނީ އެކަށީގެންވާ ތަމްރީން ލިބިފައިވާ ޤާބިލު މީހުންކަން ޔަޤީން ކުރުން  .3

ހެދުމާއި ިޞއްޙީ ދާއިރާ އިސްލާހުކުރުމުގައި ނިންމުންތައް ނިންމަނީ ހެކިތަކުގެ މައްޗަްށ ޞިއްޙީ ޕޮލިީސ  .4
 ބިނާކޮށްގެންކަން ޔަޤީންކުރުން 

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  .5
 ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް ޤާއިމްކުރުން  ޔަޤީންކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުމަށް

ޞިއްޙީ ކުއްލި ފަރުވާގެ ޚިދުމަތާއި އާންމު ޞިއްޙަތުގެ ކުއްލި ހާލަތްތަކުގައި އަމަލުކުރާނެ ގުޅިފައިވާ ޤައުީމ  .6
 ޤައުމީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން 

 (ނ) ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އްކަތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮިލސީތަކަށް ބާރު އެޅުން ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ސިއްހަތު ރަ .1

 ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ޞިއްޙީ ހިދުމަތެއް އަތްފޯރާ ފަށުގައި ފޯރުކޮއްދިނުން .2

  ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާބިލު ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރު ކުރުން  .3

  ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ ޘަގާފަތެއް ބިނާކުރުން  ޞިއްޙީ .4

ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮއްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު  .5
  ޤާއިމްކޮށް ތަންފީޒުކުރުންޔަޤީންކުރުމަށާއި، ބެލެހެއްޓުމަށް ބެނުންވާ އިންތިޒާމްތައް 

 ކުއްލހާލަތު ަތކުގައ ޞއްޙ ނޒާމުން އަޅާ ފޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން .6
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.  623,963,450ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިާވ މިޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓަކީ  2012މިނަތީޖާތައް ޙާޞިލުކުރުމަށް  ރުފިޔާއެވެ
.   %16 އަކީ ހެލްތް ކޯޕަރޭޝަންތަކަށް، %63 މީގެ ތެރެއިން  ނޑައަޅާފައިވެއެވެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތަކަށް ކަ

  

  ލްކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ޙާޞިގައި މިޕްރޮގްރާމުން  2010- 2009) ރ(

 ވަނަ އަހަރުގައި މި ޕްރްގްރާމުގައި ޙާޞިލްވި މައިގަނޑު ކަންތައްތަކަކީ: 2011

ސްޓޯރަންޓް،  ކެފޭ ފަދަ ތަންތައް ރެޖިސްޓަރ ކޮށް އިންސްޕެކްްޓ މާލޭގެ ހުރިހާ ކާބޯތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ރެ .1
ކުރެވިފައިވެއެވެ. އަދި މަސް އެކްސްޕޯރޓްކުރުމަށް މަސްވެރިކަންކުރާ އުޅަނދުފަހަރުތައް ރެޖިސްޓަރކޮްށ 

 އިންސްޕެކްޓް ކުރެވުނު، 

ރެވި، އެތެރެކުރެވޭ ބޭހުގެ ފެންވަރު ކާބޯ ތަކެއްޗަކީ ރައްކާތެރި އަދި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަކެތިތޯ ބެލުމަށް ޓެސްޓުކު .2
ބެލުމުގެ ޓެސްޓުތައް އިތުރުކުރެވި އަދި ނޭޝަނަލް ހެލްތް ލެބޯޓަރީގެ ޚިދުމަތްތައް ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި 

 ކުރެވުނު،  އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް 

 2011ސަންޓު މީހުންނަށެވެ. ޕަ 8ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަދަނަ އިން ފަރުވާލިބިފައިވަނީ އާބާދީގެ  2008 .3
 ޕަސަންޓަށް ވަނީ އިތުރުވެފައި،  22ވަނަ އަހަރުގެ މާޗް މަހުގެ ނިޔަލަށް މިޢަދަދު އާބާދީގެ 

ރަށުގައި ކޮމިއުނިޓީ ފާމަސީ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި  10ރަށެއްގައި ޓެލެމެޑިސިން ޔުނިޓް ޤާއިމްކުރެވި،  4 .4
 ކޮންޓްރެކްޓްގައި ސޮއިކުރެވުނު، 

ގައި ނިންމޭ ނިންމުންތަކަކީ ހެކީގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް ނިންމޭ ނިންމުންތަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ހުރިހާ ޞިއްޙީ ދާއިރާ .5
. އަދި ހިތަދޫ ރީޖަންަލ  ރޑް އޮފިސަރސް އަށް ތަމްރީން ދެވި އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ މެޑިކަލް ރިކޯ

 ލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސިސްޓަމްއާއި ގުޅާލެވުނު،ހޮސްޕިޓަލްގެ ިހސާބުތައް އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަކުން ވައިޓަ

 ޕަސަންޓް އިންސްޕެކްޓް  ކުރެވުނު، 3ޕަސަންޓް އަދި އަތޮޅުތަކުން  12މާލޭގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ  .6

ޕަސަންޓް އިންވެސްޓިގޭޓްކުރެވި،  63ފަރުވާދިނުމުގައި ފަރުވާކުޑަކުރެވިފައިވާ ކަމަށްބުނެވޭ ކަންކަމުގެ ތެރެއިން  .7
 މުގެ ތެރޭގައި މަރުވާ މައިންގެ މައްސަލަ ބެލުނު،ވިހެއު

އަދި މީގެ އިތުރުން  ހެލްތް ސަރވިސް ރެގިއުލޭޝަން ޕީޖީ އޮފީހަށް ފޮނުވައި، ރިވައިސް ކުރެވިފައިާވ   .8
 މެޑިސިން ރެގިއުލޭޝަން އަދި އެލޯޕެތިކް ރެގިއުލޭޝަން ޕާލިއަމަންޓްގެ ޤަވާއިދު ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުނު



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ރައްޔިތުންނަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ލުއިފަސޭހަގޮތްތައް ހޯދައިދިނުން           15,198,707           623,160,251 1.01

ޞިއްހަތު ކުރިއެރުވުމާއި، ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުން ހަރުދަނާކޮށް ދުޅަހެޔޮ ޕޮލިސީތަކަށް ބާރުއެޅުން           11,916,437                  329,143 P1

329,143                  6,815,897             
ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށާއި ޞިއްޙީ ރަނގަޅު އާދަކާދަތައް މުޖްތަމަޢުގައި އަށަގެންނެވުމަށް ބޭނުންވާ ރައްކާތެރި ވެއްޓާއި ޢާންމު ސިޔާސަތުތައް ޤާއިމްކުރުމަށް މުޖްތަމަޢުގެ 

ޤާބިލްކަން އުފެއްދުމަށާއި މިފަދަ މަސައްކަތްކުރާ ޖަމާޢަތްތަކުގެ މެދުގައި ވިއުގަ ޤާއިމްކޮށްގެން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން
S1

-                         3,181,700             

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ހިންގޭ ވެކްސިންދިނުމާއި، ހެދިބޮޑުވާ މިންވަރާއި ކުއްޖާ ގެ ހުނަރުތަކާ ހިއްސުތައް ތަރައްޤީވާ މިންވަރު ބެލުމާއި، ޅަފަތުގައި 

ދުޅަހެޔޮކަންމަތީ ހެދިބޮޑުވުމަށް ބޭނުންވާ ކަންކަމާބެހޭގޮތުންނާއި،  ވިހެއުމާއެކު ދޭންޖެހޭ ފަރުވާއާއި، ގާތުންކިރުދިނުމާއި ކާންދިނުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް 

ކުޑަކުދިންގެ ޞިއްޙަތާއި ނިއުޓްރިޝަނާއި ބެހޭ ސަރވޭލަންސް ނިޒާމު ފުޅާކުރުން
S2

ރައްކާތެރި މައިވަންތަކަމާއި ފުރާވަރަށް އަރާކުދިންގެ ޖިންސީ އަދި އުފަންވެނި ޞިއްހަތު ހިމެނޭގޮތަށް އުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ބައްޓަންކުރެވޭ އުފަންވެނި 

ޞިއްޙަތާއި ބެހޭ ޕްރޮގަރާމްތަކާ، މިކަންކަމާގުޅޭ ކެންސަރުތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި ބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ޖިންސީހާނީއްކަ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް ޞިއްޙީ ފަރުވާ 

ލިބިދީ، އުފަންވެނި ޞިއްޙަތު ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
S3

-                         305,420                
ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކާއި ނަފްސާނީ ޞިއްހަތާއި، އެކްސިޑެންޓްތަކުންނާއި ނުކުޅެދުންތަރިވެދާފަދަ ކަންކަމުން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަރުދަނާ ސިޔާސަތުތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް 

ރާވާ ހިންގައި، ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގެ ރިސްކް ފެކްޓަރތަކުގެ ސަރވޭލަންސް ހިންގުން
S4

-                         1,613,420             

ޓީބީ އާއި އެޗްއައިވީ ފަދަ ބަލިތަކާއި، ޖަނަވާރުންގެ ކިބައިން ފެތުރޭ ބަލތަކާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން އަލަށް ތިލަވަމުންއަންނަ ބަލިތަކުން ރައްކާތެރިވެ 

ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލްކުރުމާއި، ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫފި ނައްތާލުމަށް އެހެންދާއިރާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުމާއި، ބަލިފަތުރާ ސޫފާސޫތްޕާއި ބަލިތަކުގެ ސަރވޭލަންސް ނިޒާމް 

ހަރުދަނާކޮށް ބެލެހެއްޓުން
S5

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ހަމަހަމަ ސިއްޙީ ޚިދުމަތެއް އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން                558,690           545,774,468 P2

1,874,468               199,500                
ސިއްޙަތުގެ ޤައުމީ  ސިޔާސަތު އިބްތިދާއީ ސިއްޙީ ފަރުވާއަށް ބައްޓަންކޮށް، އިބްތިދާއީ ޞިއްޙީ ޙިދުމަތްދޭނޭ މީހުން އެކަށީގެންވާ އަދަދަކަށް ބިނާކޮށް، އިބްދާއީ ޞިއްޙީ 

ނޑައަޅާ މީހުންގެ މެދުގައި މިކަމަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުން ޙިދުމަތަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެކިފެންވަރުގައި ސިޔާސަތު ކަ
S1

ބޭހުގެ ރައްކާތެރިކަމާއި ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނާއި ޤަވައިދުތައް ތަންފީޒުކުރެވޭ މާހައުލެއް ބިނާކޮށް،އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ޖަމާއަތުގެ ބޭސްފިހާރަތަށް 

. ޤާއިމްކުރުަމށް އެހީތެރިވެދީގެން ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ބޭސް ލިބޭނޭ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި ދިނުން
S2

-                         103,352                
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފަސޭހައިން ލިބިގަތުމަށް ޓެލެމެޑިސިންއާއި، ރިފަރަލް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި، ބޭސްފަރުވާއަށް ބޭނުންވާތަކެތި މެދުނުކެޑި ލިބެންހުންނާނެ ކޮންޓިންޖެންސީ 

ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާއި ހެލްތް އިންޝުއަރަންސް ފަދަ ނިޒާމްތައް ޤާއިމް ކުރުން
S3

543,900,000           42,562                  
އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅުފެންވަރުގައި ބަލިމީހާގެ ޢުމުރާއި ޖިންސަށް ރިއާޔަތްކުރެވިގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދެވޭ 

މަރުކަޒުތަކެއް ތަރައްޤީކޮށް، އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށަށް އެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން
S4

ނޑެއްގެ ތެރެއިން ޑޮކްޓަރީ ބޭސް ނޫން އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ސިއްހީފަރުވާދޭ  ތަންތަން  ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ގާއިމްކުރުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން
S5

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުންނާއި އެފަރާތްތަކާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ޚިދުމަތް ދެމުންދާގޮތުގެ ފެންވަރު ބެލުމާއި ސިއްޙީ ނިޒާމު ހިންގުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން                213,276                         - S6

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށް ޤާބިލް ފަންނީ މީހުން ތައްޔާރުކުރުން                871,374                         - P3

-                         871,374                
ޞީއްޙީ ޚިދުމަތަށް މީހުން ބިނާކުރަންޖެހޭ މިންވަރުގެ ތަފްޞީލް ޕްލޭނެއްތައްޔާރުކޮށް، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭން ބޭރުން ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާ، ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައާއި ބޭރުގެ 

ނޑައެޅުން އެހީގެ ޕްރޮޖެކްޓް ތަކުގައި މީހުން ބިނާ ކުރުމަށް އެކަށިގްންވާ ވަރަށް ފައިސާ ކަ
S1

ޞިއްޙީ ދާއިރާގެ ތެރޭގައި ކަންކަން ނިންމުމުގައި ހެކިތަކުގެ މައްޗަށް ބަލާ ޘަޤާފަތެއް ބިނާކުރުން                128,134                    80,000 P4

-                         128,134                
ނޑައެޅޭ ވަކިފެންވަރަކަށް މެޑިކަލް ރެކޯޑްތައް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައި މެޑިކަލް ރިކޯޑްތައް  ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒުތަކުގައި ކަ

ނޑައަޅާ ފަރާތްތަކާއި ހިއްސާކުރުން ދިރާސާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އުފައްދައި އެދިރަސާތަކުގެ މައުލޫމާތު ޚިދުމަތާމެދު ސިޔާސަތު ކަ
S1

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ލިޔެކިއުންތަކާއި މައުލޫމާތު، އިލެކްޓްރޯނިކްކޮށް ތައްޔާރުކޮށް، ނެޓްވާރކްގެތެރެއިން މުއާމަލާތުކޮށް އާކައިވްކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުން                        -                    80,000 S4



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ

-                         1,704,072             
ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފާރާތްތަކަށާއި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ޔަޤީންކުރުމަށާއި ބެލެހެއްޓުންމަށް ބޭނުންވާ އިންތިޒާމްތައް 

ޤާއިމްކޮްށ ތަންފީޒްކުރުން
P5

-                         923,698                
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްތެރިންގެ ފެންވަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލައި، ޕްރޮފެޝނަނަލް ފެންވަރު ތަންފީޒުކުރާ މުވައްސަސާތަކުގެ ގާބިލްކަމާއި ގާނޫނު 

ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ގާބިލްކަން އިތުރުކޮށް ޚިދުމަތާއި ބެހޭގޮތުން އުފުލާ ގާނޫނީ މައްސަލަތައް ބަލާނެ ޓްރައިބިއުނަލެއް ގާއިމްކުރުން
S1

-                         780,374                
ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ކޮލިޓީ ކަށަވަރު ކުރުމާއި އެކްރެޑިޓް ކުރުމުގެ ފަންނީ އަދި އިދާރީ ގާބިލްކަން އުފައްދާ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ހޯދާ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކަށް އިޖާބަ ދެވޭ ވަރު 

މޮނިޓަރ ކުރުން
S2

ކުއްލި ޙާލަތްތަކުގައި ސިއްޙީ ނިޒާމުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާކުރުން                  20,000                         - P6

ޢާއްމު ޞިއްޙަތަށް ނުރައްކާވާފަދަ އިމަޖެންސީތަކުގައި ޢަމަލުކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ޚިދުމަތް ދޭނެ ތަންތަން ޤާއިމްކޮށް މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން                  20,000                         - S3

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ                        -             51,071,040

3- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިކްވިޕިންގ އޮފް ސ. ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް             38,550,000

5- ކްއަރަންޓިން ފެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް             12,521,040

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                        -             25,905,600

2- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް                        -             25,905,600
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 ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން  20.1

 
 )ހ( ތަޢާރަފު  

 

 461294އި ވަނައަހަރުގެ ބޯހިެމނުމުގެ ހިސާބުތައް ދައްކާގޮުތްނ ރާއްޖޭގަ 6..1ރާއްޖޭގެ އާބާދީއާ ބޯހިޔާވަހިކަުމގެ 
އިންސައްތަ ގޭބިސީ ހިމެނެީނ މާލޭގައެވ0ެ ރާއްޖޭގައި ދާދި ފަހާ ޖެހެންދެނ1ް ތަރައްޤީ  .0ގޭބިސީވެއެވ0ެ މީގެ ތެރެއިން 

އަމާޒުކުރެވިފައި އޮތީ މާލެއަށެވ0ެ މީގެ ނަތީޖާއެއްގެގޮތުން ސިާނއީގޮތުންނާއި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުްނނާއި އިޖްތިމާޢީ ގޮތުން 
ލަތްތައް ާޤއިމްކުރެވިފައިވަނީ މާލެ ނުަވތަ މާލެ ކައިރި ހިސާބުތަކުގައެވ0ެ އެހެންކަމުން އެކި އެކި ޢުމްރާނީ އެކި ވަސީ

ޟަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް ާމލެއަށް ީމހުން ހިޖުރަކުރުމާ ގުޅިގެނ1ް މިއަދު މާލެއަކީ ރާއްޖޭގެ މުޅި އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި 
ދައިން ބައެއް އަތޮޅުތަކުގައިވެސް ބިމުގެ ދަތިކަން ނުވަތަ އެންމެ ރަނގަޅުނޫން ދިރިއުޅ1ޭ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަނެކެވ0ެ މާލެ ފަ

ގޮތުގައި ބިން ޭބނުންކުރުމުން ުނކުންނަ މައްސަލަތައް ދިމާވަމުން އައިސްފައިވެއެވ0ެ މާލޭގައި ގެދޮރު އެޅުމަށް ބިން ނެތުމުެގ 
ވެފައެވ0ެ ރާއްޖޭގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ހާލަތު މިހެްނ ސަބަބުން ބިމާއި ގެދޮރު ލިބޭ އަގާއި ކުލި ވަނީ އިންތިހާއަށް ބޮޑު

ވަޢުދުގެ ތެރޭގަިއ  5އޮތުމާއެކ1ު ރައްޔިތުންނަްށ ޯބހިޔާވަހިކަން ހަމަހަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން ަވނީ ސަރުކާރުގެ 
 ހިމެނިފައެވ0ެ 

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

 ކަން ޔަގީން ކުރުނ0ްގެދޮރަކީ ރައްޔިތުންގެ އިންސާނ1ީ އަސާސީ ހައްޤެއް  20

 ގެދޮރު ލިބިގަތުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ތަފާތުތައް ުކޑަކުރުނ0ް  10

ބިން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތުގެ ރޭވުން ހަރުދަނާކޮށް އިޖްތިމާޢީ އެހެނިހެން ޚިދުމަތްތައް ލިބިދީ ގެދޮރުގެ ފެންވަރު   00
 ރަނގަޅުކުރުނ0ް

 ބިމާއި ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރި ކުރިއެރުވުނ0ް  40

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 

 ގެ ކުރިން ގެދޮރު ފޯރުކޮށްދެވުނ1.2.0ްސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ހުރިހާ ޢާއިލާތަކަށް  20

 ކުރިމަތިވެފައިވާ ގެއްުލންތައް ބޮޑެތި ދަތިކަމުން ގެދޮރުގެ ތަރައްޤީކޮށް ދާއިރާ ވިޔަފާރީގެ ގެދޮރުގެ ބިމާއި 10
 ހަމަޖެއްސިފައިވުނ0ް އިންތިޒާމްތަކެއް ލުއިފަސޭހަ ރައްކާތެރި ލިބިގަތުަމށް ގެދޮރު އާއިލާތަކަށް

  ކުރިއަރުވުމަށް މަގުފަހިވެގެން ދިއުނ0ް ތަރައްޤީ ސަރަހައްދީ ކުރުމުން ލާމަރުކަޒީ 00

 ފުޅާވުނ0ް ގޮތްތައް ލިބޭނެ ފައިސާ އިމާރާތްކުރުމަށް ގެދޮރު 40
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 ގެންގުޅޭ އިމާރާތްކުރުމުގައި ގެދޮރު ބަދަލުތަކާއި ޓެކްނޮލޮޖިކަލް  ހޭގެންނަންޖެ ގުިޅގެން ބަދަލުތަކާ އަންނަ މޫސުމަށް 50
 0ގުޅުވާލުން ގޮތްތައް

 

 ވަނަ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވ0ެ  5އަދި  14 0އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި 1.21

 

 

 ސިލްކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ޙާ ގައި މިޕްރޮގްރާމުން  .1.2-9..1( ބ)

 

 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރުން:   ...2.1ޕްރޮވިންސްތަކުގައި  1މާލެ އާއި 20

 6081  ްއެގްރީމަންޓް ހެދިފައިވ0ޭ  24ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ޖުމްލަ  1.22ގެ އެޅުމަށ 

  ުގެ އެޅުމަށް ކޮންޑިޝަނަލް އެގްރީމަންޓެއް ހެދިފަިއވ0ޭ  ...0އިތުރ 

 1.22  ުކަތް ފެށިފައިވ0ޭ ގެ އެޅުމުގެ މަސައް 706ވަނަ އަހަރ 

 

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ބޯހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ހޯދައިދިނުން              201,398,825           1,465,031,143 1.02

ސުނާމީގައި ގެދޮރު ގެއްލުނު ހުރިހާ އާއިލާތަކަށް 2010 ގެ ކުރިން ގެދޮރު ލިބިދިނުން                     587,215                  2,749,618 P1

ސުނާމީގައި ގެދޮރު ހަލާކުވި އާއިލާތަކަށް ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް އަދި އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ފައިސާ ހޯދައިގެން ގެދޮރު އިމާރާތްކޮށްދިނުން                     587,215                  2,749,618 S1

27,687,000                200,545,000              
ބިމާއި ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ގެދޮރުގެ ދަތިކަމުން ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އާއިލާތަކަށް ގެދޮރު ލިބިގަތުމަށް ރައްކާތެރި ލުއިފަސޭހަ 

އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖެއްސުން
P2

-                            140,000                     
ގެދޮރުގެ ވިޔަފާރީގައި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުމަށް އެކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް (ގެދޮރާބެހޭ ޤާނޫނު، ގެދޮރާއި ބިމުގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު، 

މޯގޭޖްކުރުމުގެ ޤާނޫނު، ކުއްޔަށްދިނުމާއި ކުއްޔަށް ހިފުމުގެ ޤާނޫުނ) ތައްޔާރުކުރުން
S1

-                            20,000                       
ގެދޮރާއި ބިމުގެ ވިޔަފާރިއާއި އޭގެ ބާޒާރު ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ހައުސިން/ރިއަލްއެސްޓޭޓް އޮފިސަރުން އުފައްދައި އޮފިސަރުންގެ ގާބިލިއްޔަތުކަން 

ވަރުގަދަކުރުން
S2

1,000,000                  255,000                     ( މާލެއާއި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ގެދޮރު އިމާރާތް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒު ކުރުން (10،000 ހައުސިންގ ޔުނިޓް S4

ގެދޮރަށް ކުރާ ޚަރަދު ލުއި ކުރުމަށް ފައިސާ ދޭނެ ފަރާތްތައް ފާހަގަކޮށް އެ އެހީ ދޭނެ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ބެލެހެއްޓުން                     130,000                            - S5

ގެދޮރަށް ކުރާ ޚަރަދު ލުއިކުރުމަށް ފައިސާ ދޭންޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ދޫކުރުން              200,000,000                26,687,000 S6

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ
ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ

132,407                     266,610                     
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުގެ އަގު ބޮޑުވެގެންދާ ދިޔުން ހިމެނޭ ހިސާބުތަކެއްގެ އަލީގައި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާގުޅޭ އެހެން މައްސަލަތަކަށް ހައްލު 

ހޯދުން
P7

ތަމްރީނާއި ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުން އިމާރާތްކުރުމުގެ ޞިނާޢަތުގައި މީހުން ބިނާކޮށް ވަރުގަދަ ކުރުން                     266,610                     132,407 S3

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -           1,280,262,118

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ. އެޓޯލް                38,517,560 A1

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް އޭރިއާޒް              101,982,208 A2

3- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އެފެކްޓެޑް އައިލެންޑް                  1,380,594 A2

1- 1000 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން ހުޅުމާލެ              429,061,756

2- 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް              462,600,000

1- 500 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް              246,720,000

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -              154,200,000

އައުޑޫ އަތޮޅު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު              154,200,000
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 ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން  30.1
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

ނޑުމަގުން  99ރާއްޖޭގެ ބޮޑު ސަރަޙައްދަކީ  ނޑުކަމުގައިވީނަމަވެސް، އަދާޖެހެންދެން ކަ ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އިންސައްތަ ކަ
ދަތުރުފަތުރުކުރެވޭނޭ އާންމު ނިޒާމެއް ނެތެވ0ެ އެއް ރަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ މީހަކަށް އެހެން ރަށަކަށް އަތްފޯރާފަށުގެ އަގެއްގައި 
ދެވޭނެގޮތެއް ނެތެވ0ެ މިެހްނކަމުން ދަތުރުފަތުރު އަތޮޅުެތރޭ އާލާވުމަކީ އޭގެން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާކުރަނިވި 

ވީނަމަވެސް ކޮންމެކޮންމެ މީހަކަށްދޯންޏެއް ނުވަަތ ލޯންޗެއް ޗާޓަރކޮށްގެން ިދއުމަކީ ޚަރަދުގެ ގޮތުން ކަމެއްކަމުގައި
ފޯރާވަރުކަމަކަށް ނުވެއެވ0ެ އެކަށޭނަ ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ނެތުމުން، ގިނަ 

ށް އަންަނން މަޖުބޫރުވަނީ މާލެއަށެވ0ެ ނަތީޖާއަކީ ތޮއްޖެހުާމއި، އިޖްތިމާޢީ ހޫނުކަމާއި އަދަދެއްގެ ބަޔަކު އެންމެހާ ބޭުނންތަކަ
 ނޭދެވޭ އަސަރުތައް އުފެދި އިތުރުވަމުން ދިއުމެވ0ެ 

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

 ުމަްށޓަކައި އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ހަަމހަމަގޮތެއްގައި އަތްފޯރާފަށުެގ ދަތުރުފަތުރުގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނ
 ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތްތަކާ، މާކެޓްތަކާ، މީުހންނާ އަދި ބަނދަރުތައް ގުޅުވައިިދނުން 

  ްއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިުވން ބަދަރުތަކާ އަދި ވައިގެ ބަނދަރުތައް ހިންގާ ތަރައްޤީކުރުމުގައި ހިމަނައިގެނ
 ނދަރުތައް ދެމެހެއްިޓނިވި ގޮތެްއގައި ހިންގޭނެ އިންތިޒާމެއްރޭވުްނ ވައިގެ ބަނދަރުތަކާ ސަރަހައްދީ ބަ

  ްދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރުނ 

  ްދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާގެ އިޤްތިާޞދީ ތަރައްޤީއާއި ހަމަޖެހޭގޮތެއްގައި ކުރިއަރުވާ އާލާކުރުމަށް ވާގިދިނުނ 

 ަނޑު އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރ އްޤީުކރުމާ، ފައިސާލިބޭނެގޮތް ތަނަަވސްކުރުމާ އަދި ޤާނޫނީ / ޝަރުޢީ އޮނިގަ
 ވަރުގަދަކުރުން 

  

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 

 ހަރުދަނާ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ސާކް ރީޖަން ދަތުރުފަތުރުގެ ނެޓްވޯެކއް ގާއިމްކުރުން  30

 އަތްފޯރާ ނިޒާެމއް ދަތުރުފަތުރުގެ ބޭުނންކޮށްގެން ވަޞީލަތްތައް ހުރި މިހާރު ޙިއްސާއާއެކު  އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ 20
  ޤާއިމްކުރުން މިންވަރެއްގައި

 ފަހިކޮށް ކުރުމަށް  ތަރައްޤީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ފަތުރާގުޅޭ ދަތުރު ޙިއްސާއާއެކު  އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ 10
 0ކުރިއެރުވުން

 ކް އެއަރޕޯޓްތައް ގާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން ޑޮމެސްޓި ޙިއްސާއާއެކު  މިއްލަފަރާތްތަކުގެއަ 40
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 ދިނުމަށްޓަކައި ވާގިވެރިވެ އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމުގައި ބަނދަުރތައް ވައިގެ ބަނދަރުތަކާ 50
  ފޯރުކޮށްދިުނން އެހީތެރިކަން އަދި ިހްނގާ ،ޤަވާޢިުދތައްހަދާ ،ފަހިކޮށްދީ

  ބެހޭ ގަވައިދުތަކެއް ަކނޑައެޅުން ލޭންޑް، މެރިޓައިމް އަދި ވައިގެ ދަތުރުފަތުރާ 60

 ރައްކާެތރިކަމާއެކު  ސަލާމަތްކަމާއި ިޚދުމަތް ލިބިދެވޭ ތަރައްޤީކޮށް ިނޒާމެއް ދަތުރުަފތުރުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 70
 ފޯރުކޮށްދިނުން 

 

 

 ލްކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ޞި ޙާ ގައި މިޕްރޮގްރާމުން  .2.3-9..2( ރ)

 

 ިމުގެ ގޮތުން ެފރީގެ ޚިދުމަތް ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރު ދޭދޭ ރަށްރަށުގެ ދެމެދު ހުރ
 ތަޢާރަފްކުރެވުނު 

 ްސަރަހައްދީ ވައިގެ ބަނދަރުތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން ހިންގާ ތަަރއްޤީކުރުމަށް ދޫކުރުނ 

  ްތުރުވިއަށް އި 17326ގައި  .2.3އިން  13724ގައި  9..2ވައިގެ މަގުން ކުރެވޭ ކާގޯ މޫވްމެންޓްސ 

  ު13ގައި  2.33ން  26ގައި  9..2ދިވެހިރާއްޖޭގައި އޮޕަރޭޓްކުރާ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެއަރލައިންތަކުގެ އަދަދ 
 އަށް އުތުރުވި

  ްގައި ޑްރާފްޓްކުރެވުނު  2.33ޕޯޓް އެންޑް މެރިޓައިމް އެކްޓް އަދި މޯލްޑިވްސް ޝިޕިންގއެކްޓ 

 ަގައި މަޖިލީހަށް ހުށަެހޅުނު 2.33ރ ރައިޓްސް ބިލް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ ިބލް އަދި ޕެސެންޖ 

 

 

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ރާއްޖޭގައި ދަތުރުފަތުގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން                  9,050,101              310,294,317 1.03

އަމިއްލަފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާއާއެކު މިހާރު ހުރި ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް އަތްފޯރާ މިންވަރެއްގައި ޤާއިމްކުރުން                  3,083,656              221,085,926 P1

ދޭދޭރަށްރަށުގެ ދެމެދުގެހުރި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން                  1,589,000                            - S1

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ޙިއްސާއާއެކު ދަތުރު ފަތުރުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޤާއިމްކޮށް ބިނާކުރުން                  1,444,656              221,085,926 S2

އެކިއެކި މިނިސްޓްރީތަކާއިއެކު ދަތުރުފަތުރުގެ ތައްރަޤީކުރުން ވިލަރެސްކުރުން                       50,000                            - S3

ދެމެހެއްޓެނިވި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކޮށް ލިބިދެވޭ ޚިދުމަތް ސަލާމަތްކަމާއި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުން                  5,966,445                            - P4

ރޑްތައް އެކުލަވާލާ ތަރައްޤީކުރުން                  5,966,445                            - ހާބަރ، ޕޯރޓް އަދި އެއަރޕޯރޓްތަކާގުޅޭ ރެގިއުލޭޓަރީ ސްޑޭންޑަ S1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                89,208,391

4- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް                58,368,391

1- ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޖެކްޓް                30,840,000
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 މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން  1.04

 )ހ( ތަޢާރަފު 

ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ ގިަނ ބަޔަކު، ޚާއްސަކޮށް ޤައުމުގެ ޒުވާނުންގެ ގިަނބަޔަކުވަނީ ދުިނޔެއަށް
މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކާތެރިކަމުގައި ޖެހިފައެވެ. ޤަބޫލުކުރެވޭގޮުތގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް މސްތުވާތަކެތި ތަޢާރަފްވެގެންދިޔައީ 

ްށ ގެއަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެ ބޭރުދުނިޔެއަށް ހުޅުވިގެން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އަދި ދިވެހިން ބޭރު ގައުމުތަކަ 0791
ދަތުރުކުރުން އިތުރުވުމުގެ ނަތީާޖއެއްގެ ގޮތުންނެވެ. މަސްތުވާތަެކއްޗާ ދެކޮޅަށް ޤާނޫނުތައް ހަރުަދނާކޮށް ހަރުކަށި އަދަބުތައް 
ނޑިނޭޅި މަސައްކަތްކުރަމުން  ނޑައެޅި، ގާނޫނު ަތންފީޒުކުރާ އިދާރާތަކުން މަސްތުވާތަކެިތ އެތެރެވުން ހުއްޓުވުމަްށ ކެ ކަ

 ޑުވާ މިންވަރަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުުރން ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ.ދިޔަނަމަވެސް ކަންބޮ

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް  

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އެތެރެކުރެވޭ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތައް އެތެރެކުރެވޭ  .0
 މިންވަރު މަދުކުރުން 

ވާތަކެއްޗަށް އޮތް ޑިމާންޑް ނައްތާލާ މަސްތުވާތަެކތި ޭބުނންކުރަމުންދާ ހުރިހާ ފަރާްތތަކަްށ އެކަށީގެންވާ މަސްތު .2
 ރަގަޅު ގޮތެއްގައި ފަރުވާ އަދި ރިހެބިލިޓޭަޝން ފުރުސަތު ލިބޭނެޮގތް ހަމަޖެއްސުން 

ގައުމީ ފެންވަރެއްގައި މަސައްކަތް  ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން ގުޅިގެން މަސްތުވާތަކެްއޗާއި ދެކޮޅަށް .3
 ކުރުން

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 އޭގެ  އެތެރެކޮށް މަސްތުވާތަކެތި އަދި ބަަލަހއްޓައި ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ދޮރުތައް އެތެރެކުރާ މަސްތުވާތަކެތި .0
 .މަދުކުރުން އެތެރެވުން ވާތަކެތިމަސްތު ރާއްޖެއިން އަދަބުދީގެން ހަރުކަށި ފަރާތްތަކަށް ވިޔަފާރިކުރާ

 އަދި  ފަރުވާދިނުމާއި ޤާއިމްކޮށް  ހަރުަދނާގޮތެއްގައި ސެންޓަރުތައް ރިެހބިލިޓޭަޝން ފަރުވާދޭ ބާވަްތތަކުގެ ތަފާތު .2
 ލިބޭނެގޮތް  އާފްޓަރކެއަރ އަދި އަހުލުވެރިކުރުމާއި މުޖްތަމަޢަށް ރަނގަޅުގޮތުގައި ފަރާތްތަށް ފުރިހަމަކުރާ ފަރުވާ

 .ޤާއިމްކުރުން

 މަސްތުވާތަކެއްޗާ  ރައްކާތެރިވުމާއި މަސްތުވާތަކެތިން ބޭނުންޮކށްގެން ވަީޞލަތްތައް ތަފާތު ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ .3
 .އެޅުން ފިޔަވަޅުތައް އެޅެންހުރި ސަލާމަތްކުރުމަށް ނުރައްކާތަކުން ދިމާވާ ގުޅިގެން

 އިޖްތިމާޢީ ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ޚިދްމަތްތައް އަދި އްލުކުރުމުގައިޙަ މައްސަލަތައް ގުޅުންހުރި މަސްތުވާތަކެއްޗާ .4
 .އިތުރުކުރުން ދައުރު ފަރުދުންގެ މުޖުތަމަޢުގެ  އަދި ދާއިރާތަކާއި ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާ

 މިދާއިރާއާ  މެދުގައި އެފަރާތްތަކުގެ ހަރުދަނާކޮށް ގުޅުން މެދުގައި ފަރާތްތަކުގެ ހުރިހާ ގުޅުންހުރި މިދާއިރާއާ .5
 .ބިނާކޮށްދިުނން ޤާބިލްަކން  ބޭނުންވާ އްލުކުރުމަށްޙަ މައްސަލަތައް ތަފާތު ޅުންހުރިގު
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 ލްކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ޞި ޙާ ގައި މިޕްރޮގްރާމުން  2101-2117)ރ( 

 

  ްޑިޓޮކްސް ސެންަޓރ ޤާއިމްކުރެވި  2މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާގައި ެޖހިފައިވާ މީހުނަށް ފަރުވާިދނުުމގެގޮތުނ
 އެތަންތަުނން ފަރުވާ ދިނުންވަނީ ފެށިފައި 

  މަސްތުވާތަކެތީގެ ނުރައްކަލަށް ޭހލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އަމިއްލަ ޖަމްއިއްޔާތައް މެދުވެރިކޮށް އާއްމުންނަްށ
 ފޯރުކޮށްދެވޭ 

 ިމާލެ އަދި ފުވައްމުލަކުގައި ޑްރޮޕް އިން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރެވިފައ 

 ްހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެއަރޕޯރްޓ އަދި ތިލަުފށީގައި އޯ.ޕީ.އެސް. ޓިމުތައް  މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުނ
 ޤާއިމްކުރެވިފައި 

 ޭމާލޭ ކޮމަރޝަލް ހަރބަރުގައި ސީސީޓީވީ ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރެވެމުންދ 

  ޭއެޑްވާންސް ޕެސެންޖަރ އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދ 

 ެކްސްރޭ މެޝިން އަޕްގެރޭޑްކުރެވިފައި އެއަރޕޯރޓް އ 

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއިން މުޖުތަމަޢު ސަލާމަތްކުރުން                  9,991,925                15,758,232 1.04

-                             752,952                     
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި އަދި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބުދީގެން ރާއްޖެއިން 

. މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން މަދުކުރުން
P1

ނޑު ނުވަތަ ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުން                     351,923                             - ނޑުގެ ބަނދަރާއި ވައިގެ ބަނދަރު  ހަރުދަނާގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލުކަން ފުޅާކުރުމާއި އޮނިގަ ކަ S1
-                             401,029                     . ނޑެއް އެކަށައަޅާ އަދި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުން ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ S4

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާދޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ޤާއިމްކޮށް ފަރުވާދިނުމާއި އަދި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަށް ރަނގަޅުގޮތުގައި މުޖްތަމަޢަށް 

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްީޞލް
ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ

ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                             6,381,708                  
ޖ ި ފ ި ފ ފ ދި ި ދި ފ ި ި ދ ޓ ިލިޓ ި ދ ފ ފ

. އަހުލުވެރިކުރުމާއި އަދި އާފްޓަރކެއަރ ލިބޭނެގޮތް ޤާއިމްކުރުން
P2

-                             1,117,560                  . ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުން S1

-                             4,615,714                  . ފަރުވާ ހޯދާ ފަރާތްތަކަށް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ރި އިންޓަރގްރޭޝަންއާއި އާފްޓަރކެއަރގެ ޚިދްމަތް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން S2

-                             488,540                     . ޚިދްމަތް ދިނުމުގައި އާންމު ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުން ހިމެނުން S3

-                             15,000                       . އަންހެނުންނާއި ކުޑަކުދިންނަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އެފަރާތްތަކަށް ޚިދްމަތްތައް ޤާއިމްކުރުން S4

ނޑެއް އެކަށައަޅާ އެއަށް އަމަލުކުރުން                     144,894                             - މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަމަލުކުރުމަށް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ S7

-                             2,300,924                  
ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ތަފާތު ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތިން ރައްކާތެރިވުމާއި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅިގެން ދިމާވާ ނުރައްކާތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެޅެންހުރި 

. ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން
P3

-                             2,136,804                  . S1 އިޖްތިމާޢީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކާ ގުޅިގެން ދާއިމީގޮތެއްގައި މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅޭގޮތުން މުޖްތަމަޢު ހޭލުންތެރިކުރުން

-                             83,000                       
އުމުރުފުރައާ ގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަމުގެ ޕްރޮގުރާމްތައް ހިންގުމާއި ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި ނުރައްކާތެރި ކަންތައްތަކުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި މުޖުތަމަޢުގެ ޒުވާނުންގެ 

. މެދުގައި ހަރުދަނާ ރަނގަޅު އާދަތައް އަށަގެންނެވުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
S3



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                             61,120                       
. އަދި އެފަދަ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމަޢަށާއި އެމީހުންގެ އަމިއްލަ ނަފްސަށް ގެއްލުންދޭފަދަ  މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުން ފަރުވާއަށް އަންނާނެފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުން

. އާދަތަކުން ދުރުކުރުވުން
S5

-                             20,000                       . ފަރުވާދޭ މަރުކަޒުތަކާއި ޖަލުތަކަށް މަސްތުވާތަކެތި ވަނުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި އެތަންތަނުގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަކުރުން S6

-                             45,000                       
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި އަދި ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިޖްތިމާޢީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާއި ވިޔަފާރި ދާއިރާތަކާއި އަދި  މުޖުތަމަޢުގެ 

. ފަރުދުންގެ ދައުރު އިތުރުކުރުން
P4

-                             45,000                       . މަސްތުވާތަކެއްޗާއި ގުލޭގޮތުން ދެވޭ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އާންމު ވިޔަފާރިވެރި ފަރާތްތަކާއި މުޖުތަމަޢުގެ ހިއްސާ އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން S1

-                             511,341                     
މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ހުރިހާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކޮށް އެފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި މިދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ތަފާތު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލްކަން 

. ބިނާކޮށްދިނުން
P5

-                             148,871                     . .އެސްގެ ޤާބިލްކަން ތަރައްޤީކުރުން .އާރު .ޕީ .ޑީ ޚިދްމަތްދޭ ފަރާތްތަކުން ޚިދްމަތްދޭ ފެންވަރު ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޑީ S1
މަސްތުވާތަކެތީގެ ސަޕްލައި ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ މެދުގައި ގުޅުން ރަނގަޅުކޮށް މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުން                     261,109                             - S4
-                             51,361                       . މަސްތުވާތަކެތީގެ ފަރުވާދޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކީ ފުރިހަމައަށް ތަމްރީން ލިބިގެން އެފަރުވާ ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް ކަމުގައި ހެދުން S5

-                             50,000                       
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި އާއިލާތަކާއި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މުޖުތަމަޢު މަސައްކަތްކުރުން އަދި  މަސްތުން ސާފުވެގެން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އާއިލާއިންނާއި 

މުޖުތަމަޢުއން އެހތެރކަން ފޯުރކޮށްދނުން
S7

މޖތމޢއިނ އހީތރިކނ ފރކށދިނނ

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                             -                15,758,232

.އެސް އަދި ގަގާން ކްލިނިކް                  3,794,460 .އާރު .ޕީ .ޑީ ޑީ
.ސީ މަރާމާތުކުރުމާއި ބޮޑުކުރުްނ                  1,500,000 .އާ ޑީ

ސ. ހުޅުމީދޫ ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރުން                     700,000
ހުޅުމާލޭ  ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރުން                  3,900,000
ހދ. ކުޅުދުށްފުށީ އައުޓް ޕޭޝިއަންޓް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓާ ގާއިމްކުރުްނ                  2,713,772

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެން ސާވިސް ސެންޓާރ                             -
ހުޅުމާލޭ ހާފްވޭ ހައުސް އަދި ޑީޓޮކްސް ސެންޓަރުގައި ވަށާފާރު ރޭނުްނ.                             -

ކ. ގުރައިދޫ މަރުކަޒު އިތުރަށް ތަރައްގީ ކުރުން                  3,000,000
ކޮރަންޓީނު ފެސިލިޓީއެއް އިމާރާތްކުރުން                             -
ރ. އުނގޫފާރު ފެމިލީ އެންދް ޗިލްޑްރެންސް ސެންޓާރ                             -

ބޭރު ކޮރިޑޯ ފުރާޅުއެޅުން އަދި ގަރާޖެއް ހެދުން                     150,000
ޕޯޓިކޯ އަދި ނަރުހުންގެ ކައުންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން އަދި ޖަލްސާކުރާ މާލަމެއް އިމާރާތްކުރުްނ                             -
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 ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން  .051
 

  ތަޢާރަފު ) ހ(

  

ން މިގޮތު. އަހަރު ދުވަހަށް ބަލާއިރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިއޮތީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތަކުގެ މައްޗަށެވެ  20ވޭތުވެދިޔަ 
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ . އިންސައްތަ ޚަރަދުވެފައިވަނީ ސަރުކަރު ތަފާތު ޚަރަދު ތަކަށެވެ 65ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ބެލެހެއްޓުމަށާއި ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމަށް ގެންގުޅެފައިވާ ހައްލަކީ އެއްފަހަރާ ފައިސާލިޭބ 
ގައި ދުނިޔޭގައި ތެލާއި ކާނާގެ އަގުއުފުލުގެ ސަބަބުްނ  2008- 2007. އި ވިޔަފާރި ލޯނުތައް ނެގުމެވެހަރަކާތްތައް ހިންގުމާ

ތެލާއި ކާބޯތަކެތި ހޯދުމަށް އިމްޕޯޓަށް ބަރޯސާ ވެފައިވާ ރާއްޖެއަށް މިބާވަތްތައް އިމްޕޯޓްކުރާ އަގުބޮޑުވެ، އޭގެ ސަބަބުްނ 
ނޑު ވަޞީލަތަކަށް . ބޮޑުވެގެން ދިޔައެވެ ރާއްޖޭގެ ދިރިއުޅުމުގެ ޚަރަދުތައް އިންތިހާއަށް  ސަރުކާރަށް އާމްދަނީލިބޭ މައިގަ

ތެލުގެ އަގުބޮޑުވުމުން މުދާއުފުލުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެ އޭގެ މައްޗަްށ . އިމްޕޯޓްޑިއުޓީވުމީ މިކަމަށް އިތުރަށް ހިއްސާކުރި ކަމެކެވެ
ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުމުގައި ސަރުކާރުގެ އެްނެމ . ވެޑިއުޓީ ނެގުމުން މުދަލުގެ އަގު އިތުރަށް ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބަކަށް ވިއެ

އިސް އަމާޒަކީ ސަރުކާރުގެ ފިސްކަލް ޕޮިލސީއާއި މަނިޓަރީ ޕޮލިސީގެ ޒަރިއްޔާއިން ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކޮށް 
  . ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރަކަށް ބެހެއްޓުމެވެ

  

ނޑިތައް ) ށ( ނޑުދަ   ޕްރޮގްރާމްގެ ލަ

  

ފަރާތްތަކުންވެސް އިޤްތިސާދު ބައްޓަންކުރުމުގައި ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ  .1
 މަތިން އާމްދަނީ ލިބޭނެ ގޮތް ހަދައިދިނުން 

 ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ޒަރިއްޔާއިން އުފާވެރިކަމާއެކު ދިރިއުޅުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެގޮތް ހަދައިދިނުން  .2

  

 ން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ޕްރޮގްރާމު ) ނ(

  

ނޑައެޅުން އަގުތައް  އުނދަގޫނުވާގޮތަށް މީހުންނަށް ފުދުންތެރިނޫން ،ނެގުމާއި  ޓެކްސް އާމްދަނީން ލިބޭ .1  ކަ

 ދެމެހެއްޓެނިވި ޚަރަދުކުރުމުގައި ،ހަމަޖެއްސުމާއި ގޮތަށް އެއްވަރުވާ އާމްދަނީއާ ލިބޭ  ޚަރަދުތައް ސަރުކާރުގެ .2
 ދިނުން އިސްކަން ދާއިރާތަކަށް 

 ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް އިންޓަރމީޑިއޭޓް  ތަންދިނުމަށްޓަކައި  މާކެޓަކަށް  ވާދަވެރި ،ވިޔަފާރިތަކުން ސައިޒެއްގެ ހުރިހާ .3
 ކުޑަކުރުން  ޚަރަދުތައް

 ބިނާކުރުން  މާލޭގައި ފްލެޓްތައް އިތުރު  ކުރުމަށްޓަކައި ކުޑަ އަދަދު ކުލީގެ ދައްކަންޖެހޭ ގެދޮރަށް .4

 ހަދައިދިނުން ލިބޭނެގޮތް އެންމެންނަށް އިންޝުއަރަންސް ހެލްތް އަގުގައި ހެޔޮ .5
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. ވަނަ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައެއް ނެތެވެ 5އަދި  4ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  މި ޕްރޮގްރާމްގެ ބަޖެޓްގައި 2012
ހިޔާވަހިކަން ހަމަހަމަގޮތެއްގައި ބޯ 'ވަނަ ނަތީޖާއާގުޅޭ ހަރަކާތްތަކަށް އަދި  5ޕްރޮގްރާމްގައި ' އޯގާތެރި ސަރުކާރު 'ނަމަވެސް 
  . ވަނަ ނަތީޖާއާގުޅޭ ހަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ  4ޕްރޮގްރާމްގައި ' ހޯދާދިނުން 

  

 ލްކުރެވުނު މައިގަނޑު ކަންތައްތައް ޞި ޙާ ގައި މިޕްރޮގްރާމުން  2010- 2009) ރ(

  

  ިގައި މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅިފައި 2011އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ޤާނޫނު އިސްލާޙް ކުރުމަށްފަހު ، ޖުލައ  

  އިން 2011މުދަލާއި ޚިދްަމތުގެ އަގުން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނު ފާސްކުރެވި މުދަލާއި ޚިދުމަތުން އޮކްޓޯބަރ
  ފެށިގެން ޓެކްސް ނަގަން ފެށިފައި 

  ުލީހަށް ހުށަހެޅިފައި ގައި މަޖ2011ިޖުލައި ވިޔަފާރި ފައިދާއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނ  

 ްގައި ހުށަހެޅިފައި 2011ގެ އާމްދަނީއިން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ބިލު މަޖްލިހަށް ޖުލައި ފަރުދުނ  

 ާގައި ހުށަހެޅިފައި 2011ލީހަށް ޖުލައި ރި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ބިލް މަޖިވިޔަފ  

 ުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ހެދިފައިވާ ޤަނޫނުތަކާއި ޤަވާޢިދުތަކާ އެއްގޮތައްތޯ ވިޔަފާރިތައް ހިންގަނީ ބަލާ ޗެކްކ  

 ީގައި ހުށަހެޅިފައި 2011ހަށް ޖުލައި އައު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އެކްޓް މަޖިލ  

 ެގައި ހުށަހެޅިފައި  2011ލީހަށް ޖުލައި ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ބިލް މަޖި ދައުލަތުގ  

 ަށް ބާޒާުރ ތައް އިތުރުކުރުމައް ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ސަރަހައްދުއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ގުދަން ކުރެވޭނެ ޚިދްމަތްތ
ނޑައަޅާ މަސައްކަތްކުރިއަށްދޭ  10ބަނދަރު ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް    ރަށެއް ކަ

  ީއިން ފެށިގެްނ 2012ހުރިހާ ދިވެހި ރަތްޔިތުންނަށް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސްގެ ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓައކި ޖެނުއަރ
  މަދަނައިގައި ހިމެނޭނެ 

 ްފައި ލީހަށް ހުށަހެޅިލިކް ހެލްތް ސަރވިސަސް ބިލް މަޖިޕަބ  

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ދިރިއުޅުމުގެ އަގު ތިރިކުރުން                  3,470,320                     147,800 1.05

ނޑައެޅުން                  2,256,693                     147,800 ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމާއި ފުދުންތެރިނޫން މީހުންނަށް އުނދަގޫނުވާގޮތަށް އަގުތައް ކަ P1

ބީ.ޕީ.ޓީ ބިލުގެ ދެލިކޮޕީ އާއި ޓެކްސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބިލުގެ ދެލިކޮޕީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން                     360,954                             - S2

ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދުމާއި މަޢުލޫމާތު ރައްކާކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުން                  1,853,739                     147,800 S3

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާއިން ހެދިފައިވާ ޤަވާޢިދުތައް ތަންފީޒުކުރުން                       42,000                             - S4

ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ލިބޭ އާމްދަނީއާ އެއްވަރުވާ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމާއި ޚަރަދުކުރުމުގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ދާއިރާތަކަށް އިސްކަންދިނުން                       37,100                             - P2

ފައިސާއާބެހޭ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުން                       37,100                             - S4

ހުރިހާ ސައިޒެއްގެ ވިޔަފާރިތަކުން، ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް ތަންދިނުމަށްޓަކައި އިންޓަރމީޑިއޭޓް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުން                  1,176,527                             - P3

މުދަލުގެ އަގު އުފުލޭ ސަބަބުތައް ދެނެގަތުމަށް ދިރާސާ އެއް ކުރުން                     619,930                             - S1

މުދަލުގެ އަގުތަކަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް މޮނިޓަރިންގ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން                     556,597                             - S2

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ
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 ޢަދުލް އިންސާފު ޤާއިމުކުރުން  10.2
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

ނޑިޔާރުގެއަކާއި ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލިހެއް އެކުލެވޭ  8..1 ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނުނު އަސާސީއިން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ފަ
ޓިޕާޓީ ޑީމޮކްރަސީއެއް ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަހިކޮށްދީފައިވެއެވ0ެ އަދި މިޤާނޫނު އަސާސީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ލިބެރަލް މަލް

އަސާސީ ހައްޤުތަކާބެހޭ ވަރަށް ުފޅާ ބާބެއް ހިމެނުމާއެކު ޢަދުލު ިއންސާފުގެ ބާރާއި ވެރިކަމުގެ ބާރު ވަކިކުރާ މާއްދާތައްވެސް 
ނޑިޔާރުގެއެއް ހިމެނިފައިވެއެވ0ެ އަދި ޤާނޫނު އަ ސާސީގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު ފަ

ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސުޕްރީމް ކޯޓެއް އުފައްދައި، މިނިވަން ޖުޑިޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަނެއް ޢައްޔަންކޮށް، 
އްސަލަތަކުގައި ދައުލަތުގެ މިނިވަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލް އޮފީހެއް ޤާއިމުކުރެވުނެވ0ެ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޖިާނޢީ މަ

 ފަރާތުން ދަޢުވާކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ މިއޮފީހާއެވ0ެ 

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންކުރާ ފަދައިން ޝަރުޢީ ދާއިރާއާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކަމާއިއެކު  20
 ފޫޒެއްނެިތ ހިންގުން ކަށަވަރުކޮށްދިުނން ވެރިކަންކުރާ ބާރުގެ ނު

ރަށްކާތެރިކަމާއި ޢަދުލް އިންސާފު ކަށަވަރުކޮށްދީ، ފަސޭހައިން އިންސާފަށް ވާޞިލުވެވޭނެ މަުގ ފަހުކޮށްދިނުން  10
 )އަކްސެސް ޓު ޖަސްޓިސް(

 ދިވެހި ޤައުމުގައި ޢަދުލު އިންސާފު ޤާއިމްކުރުން 30

 ރައްޔިތުންގެ އަސާސީ ހައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދީ ލިބިދިނުން  40

 ންގެ އިތުބަރު ހޯދައިދިނުން ޝަރުޢީ ދާއިރާއަށް ރައްޔިތު 50

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 

 ބިނާުވން  މީުހން ފަންނީ ،ޢިލްމީ ބޭނުންވާ ދާއިރާއަށް ަތންފީޒުކުރާ ޤާޫނނު އަދި ޤާނޫނީ ،ޝަރުޢީ 20

 އިޞްލާޙުވުން  ޤާނޫނު 10

 ބެލޭމިްނވަރު ހަލުވިވުން މައްސަލަތައް ކޯޓުތަކުގެ 30

 ަފސޭހަވުން ލިބިގަތުމަށް އިންސާފު ޢަދުލު 40

 ލިުބން  ންމުކޮށްއާ މަުޢލޫމާތު ޤާނޫުނތަކާބެހޭ މުންނަށްއްއާ 50
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 ޒިންމާދާރުވުން ދާއިރާ ޝަރުޢީ ފަރާތްތަކާއި ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނު 60

 ހަރުދަނާވުން  މަގު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޅިގެންގު ރާތައްދާއި އިންސާފާބެހޭ ޢަދުލު 70

 އިޖާބަދިނުމަށް  ކަންތައްތަކަށް ސަލާމަތީ އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާ ކުށްތަކަށް  ޖިނާޢީ ގިނަވަމުންދާ 80
 އައުން ބަދަލުތައް ހަރުަދނާ ބޭނުންވާ އިދާރާތަަކށް އިންސާފާބެހޭ ޢަދުލު ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމައަށް

 ހަރުދަނާވުން ކުރުން ޝަރީޢަތް އަދި ،އުފުލުން ދަޢުވާ ،ކުރުމާއި ތަޙްޤީޤު ބުރަވެ އަށް ޤަރީނާ ހެއްކާއި 90

 

 ވަނަ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވ0ެ  6، 7އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި 1.21

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އަދުލް އިންސާފް                  9,878,505                22,179,236 2.01

P1 ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން                  3,619,429                     217,500

ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން                  3,209,845                     217,500 S1

ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ފަންނީ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ސްޓްރެޓަޖީއެއް ރޭވުން                     409,584                             - S2

-                             111,926                     

ޤާނޫނު އިސްލާޙުކުރުން، ކުރިއެރުވުން ޝަރުއީ މައްސަލަތައް އިންސާފުކޮށް ނިންމާ ޙުކުމްތަކާއި ޤާނޫނީ ނުކުތާތައް އެނގޭފަދައިން ޝާއިޢުކޮށް ފަސޭހައިން 

ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސްކުރުމާއި އަދި ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލުމުގައިއާއި ޝާއިޢުކުރުމުގައި، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތަކާއެކު އަދި ޢާންމުކޮށް އެންމެހޭ 

ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޢަދުލް އިންސާފާއި ޤާނޫނުގެ ވެރިކަން ކުރިއަރުވައި ޢަދުލް އިންސާފުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުން
P2

ޢަދުލް އިންސާފަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ޤާނޫނު އަސާސީގެ ދަށުން ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތައް އެކުލަވާލައި، މިހާރުހުރި ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާކުރުން                     111,926                             - S1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                             25,000                       

ނޑެއް  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުއީ މައްސަލަތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަ

) ކޯޓުތަކުގެ  ތައާރަފްކޮށް ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވެނޭ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް (އޯލްޓަރނޭޓް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން ނިޒާމެއް

މައްސަލަތައް ހަލުވިވެ، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަވަހަށް ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިދެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން
P3

ކޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ކޯޓުތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާކުރުން                       20,000                             - S2

މަރުކަޒީ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކުރުން                         5,000                             - S2

21,576,196                3,194,246                  

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް ފަސޭހަގޮތަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިވަން ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  އެތުރިފައިވާގޮތާއި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ

ޔުނިޓު ހަރުދަނާކޮށް، ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން
P4

ކޯޓުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް، ޙައްލެއް ހޯދައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ މަސައްކަތް  ހަލުވިކުރުން                             -                20,361,266 S6

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން                  3,089,246                  1,214,930 S9

އިސްތިޢުނާފުގެމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މަތީފަންތީގެ ކޯޓުތައް ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އުފެއްދުން                     105,000                             - S11



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

200,000                     210,466                     

ޖަލުތައް ބެލެހެއްޓުމާއި، މެނޭޖްކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ކުށްވެރިން އަލުން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ނެރޭއިރު ޒިންމާދާރު ރައްޔިތުންގެ 

ގޮތުގައި ނެރުމަށްޓަކައި ކުށްވެރިންނަށް ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކޮށް ޙުކުމް ތަންފީޒުކުރަމުންދާ ކުށްވެރިން ހަރުދަނާ ހަމަތަކެއްގެ 

މަތީން، މިނިވަންކުރުމަށް ޕެރޯލް ސިސްޓަމް ވަރުގަދަކޮށް ޤާނޫނުއަސާސީން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭ ބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ 

ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާ، މަޝްވަރާއާއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުން

P5

200,000                     210,466                     
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ލިބިދޭބާރުގެ ދަށުން ކުށްވެރިންނަށް މަޢާފްދޭ ދިނުމަކީ އިންސާފުވެރި، ހާމަކަމާއި މަޝްވަރާއާއިއެކު ކުރެވޭ ކަމަކަށް ހެދުމަށް އެފަދަ 

ޢުޞޫލެއް އެކުލަވާލައި ހިންގުން
S4

160,540                     1,131,048                  
އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް ފެތުރުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ 

މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން
P6

ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން                     868,498                     100,000 S1

މީޑިޔާއާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުން                     257,300                       60,540 S2

ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާ އަދި ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ނުއުފުލުމަށް ނިންމާ ނިންމުން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތަކަށް ގެންދަން ރާވައި، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން                         5,250                             - S5

-                             889,855                     
ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު 

އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން
P9



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                             402,900                     
އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް 

ގެނައުން
S4

ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢައްސަސާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން                     486,955                             - S10

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުން، އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުން                     667,335                       25,000 P10

25,000                       667,335                     
ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުމާއި އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނު މުވައްޒަފުންނަށްދީ، 

ފަންނީ، ތަޢުލީމީ، ޢިލްމީ އިދާރާތަކެއް އުފެއްދުން
S1

ޢިލްމީ، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ތަރައްޤީކުރުން                       29,200                             - P11

ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ދާއިމީގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ތަޢުލީމުގެ ތަރައްޤީ ލިބިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން                       29,200                             - S3
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 ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާޙްކުރުން  20.2
 

 ޢާރަފް ތަ )ހ( 

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަނީ ަވރަށް ބޮޑެތި ދިމިޤްރާތީ އިސްލާީޙ ބަދަލުތަކެއް ެގނެވިފައެވ0ެ މިަބދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި، ިގނަ
ޕާޓީތައް ހިމެނޭ ސިޔާސީ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވުމާއި، ދިމިޤްރާތީ ހަަމތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާެވފައިވާ ޒަާމނީ ޤާނޫުނ އަސާސީއަކަށް 
ޢަމަލުކުރަން ފެށުން ހިމެނެއެވ0ެ މިބަދަލުތަކުގެ ސަަބބުން ފުރިހަަމ މިނިވަން ޑިމޮކްރަސީއެއް ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް ވަނީ 

ހަމައެފަދައިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރަކީ ލިބިފައިވާ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޭބނުން އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަގުފަހިވެފައެވ0ެ 
ހިފައިގެން މަސައްކަތްކުރާ ޚަރަދުކުޑަ ސަރުކާރަކަށް ހެދުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ޚަރަދުކުރާ ކަންތައް މަދުކުރުމާއި ސަރުކާރު 

އަދަދަކަށް މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު ދެމެހެއްޓުމަށް ސަރުކާރުްނ ވަނީ މަސައްކަތްތަކެއް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާނެ ެއންމެ އެކަށޭނަ 
 ފަށާފައެވ0ެ 

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

 އާއްމު ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި އަދި އަތްފޯރާފަށުގައި ފޯރުކޮށްދިނުން  10

 ކު ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތް ލިބޭނެކަން ޔަގީންކުރުން އިތުބާރު ހިފޭގޮތަށް ހަރުަދނާކަމާއި ހަލުވިކަމާއެ 20

 ޢާންމުންގެ ބޭުނންތަކާއި އެއްގޮަތށް ސަރުކާރުންދޭ ހުރިހާ އާއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ބައްޓަންކުރެވޭނެަކން ޔަގީންކުރުން 30

 މު ޚިދުމަތްތައް ދޭނެކަން ޔަޤީންކުރުން އްއާޒިންމާދާރުކޮށް ދެފުށް ފެންނަޮގަތށް އަދި  40

 

 މުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ )ނ( ޕްރޮގްރާ  

 

ނޑައަޅާފައިވާ ން(8..2) އަސާސީ ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހި 10  އެއްގޮތަށް ނިޒާމާއި ހިންގުމުގެ ސަރުކާރު ކަ
ނޑު ސަރވިސްގެ ސިވިލް  ބާރުތައް  ސިޔާސީ ސަރުކާރަށް އަނެއް ސަރުކާރުން އެއް  އަދި ބައްޓަންކުރުމާއި އޮނިގަ

 ޤާއިމްކުރުން ރަސްމީކޮށް ނިޒާމު ބަދަލުކުރުމުގެ

 އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމް ރަސްމީކޮށް ޤާއިމްކުރުން  20

 ިއސްރާފުކުރުމާއި  އަދި ޔަޤީންކުރުން ފޫބެްއދޭނެކަން އާމްަދނީއަކުން ލިބޭ ދައުލަތަށް ޚަރަދުތައް ދައުލަތުންކުރާ 30
 ހުއްޓުވުން  އްކުރުންޚަރަދުތަ ނެްތބޮޑެތި ބޭނުމެއް
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 އިޚްތިޔާރު  ނިންމުމުގެ ކަންކަން ޤާއިމްކޮށްގެން ހިންގުން ދާއިރާތަކުގެ އިދާރީ ރާއްޖޭގެ އުސޫލުން ލާމަރުކަޒީ 40
 ސަރުކާރުގެ  އަދި ،ދިނުމާއި ރައްޔިތުންނަށް ފުދުންތެރިކަން އަމިއްލަ ،ދިނުމާއި ގާތުން ވީހާވެސް ރައްޔިތުންނާއި

 ނައްާތލުން  ތަފާތުތައް ހުރި ގައިފޯރުކޮށްދިނުމު ޚިދްމަތް

 ަމސައްކަތްކުރުމުގެ  ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި ެފންވަރު ޤާބިލުކަމާއި މުވައްޒަފުންގެ މަސައްކަތްކުރާ ޚިދްމަތްދިނުމުގައި 50
ނޑުތައް  އިތުރުކުރުން އުފެއްދުންތެރިކަން  މުވައްޒަފުންގެ ހަރުދަނާކޮށްގެން މިންގަ

 ގުޅާލުން އޮފީސްތައް ސަރުކާރުގެ ޤާއިމްކޮށްގެން ނެޓްވަރކް ކޮމްޕިއުޓަރ ދިއަ ،ތަޢާރުފުކުރުމާއި ގަވަރނަންސް -އީ 60

 ރައްޔިތުން އަދި ހުރި ނުހިފޭގޮތަށް ބޭނުން އެއްވެސް ލުތަކާއިޞޫއު ގަވާއިދުތަކާއި ހުރި ދަތިވާގޮތަށް މުންނަށްއްއާ 70
 އުވާލުން  ލުތައްޞޫއު ގަވާއިދުތަކާއި މިފަދަ ހުރި އުފުލަންޖެހޭގޮަތށް ބުރަ

 ގުޅުންތައް ދެެމދު އޮފީހާއި  އަނެއް އޮފީހާއި އެއް ސަރުކާރުގެ އެތެރޭގައާއި އޮފީސްތަކުގެ ރުގެސަރުކާ 80
 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް  ރަސްމީ މަޝްވަރާކުރުމަށް ކަންކަމުގައި ޤާއިމްކުރުމަށާއި

 ޔަޤީންކުރުން މަޝްވަރާކުރާނެކަން ރައްޔިތުންނާއި މުއްއާ މައްސަލަތަކުގައި ޤައުމީ މުހިންމު 90

 ފިސްކަލް " ހަރުދަނާކޮްށގެން އެކައުންޓިންގ ޕަބްިލކް ހަރުދަނާކޮށްގެްނނާއި ޖްމަްނޓްމެނޭ ފައިނޭންސް ބްލިކްޕަ 1.0
 ވަރުގަދަކުރުން" ގަވަރނަންސް

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ސަރުކާރު ހިންގުން އިސްލާހުކުރުން                16,542,251                32,760,746 2.02

-                            442,516                     
ނޑު  ނޑައަޅާފައިވާ ސަރުކާރު ހިންގުމުގެ ނިޒާމާއި އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސްގެ އޮނިގަ ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީ (2008)ން ކަ

. ބައްޓަންކުރުމާއި އަދި އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ސިޔާސީ ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ ނިޒާމު ރަސްމީކޮށް ޤާއިމްކުރުން
P1

ސަރުކާރުގެ ތަންތަނުގެ މަސައްކަތްތައް ރީ ކެޓަގަރައިޒްކުރުން                       13,200                            - S1

ނޑައެޅޭ މުއްދަތުތަކެއްގައި ބަލާ އެކަން ޔަޤީންކުރުން                     131,233                            - ސަރުކާރުގެ ރީސްޓްރަކްޗަރިންގ ޕްރޮގްރާމް ހިނގަނީ ރައިޓްބޭސްޑް އެޕްރޯޗާއި އެއްގޮތަށްތޯ ކަ S4

އެއް ސަރުކާރުން އަނެއް ސަރުކާރަށް ވެރިކަން ބަދަލުކުރުމާއި ޗޭންޖް މެނެޖްމަންޓަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން                     298,083                            - S5

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

102,390                     10,225,180                . . އަދި އިސްރާފުކުރުމާއި ބޭނުމެއް ނެތްބޮޑެތި ޚަރަދުތައްކުރުން ހުއްޓުވުން ދައުލަތުންކުރާ ޚަރަދުތައް ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީއަކުން ފޫބެއްދޭނެކަން ޔަޤީންކުރުން P2

90,390                       2,336,759                  
) އެކުލަވާލުން އަދި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ރާވާއިރު ދައުލަތަށް ލިބޭ އެއްޗަކާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް  .އެފް .އީ .ޓީ މީޑިއަމް ޓަރމް އެކްސްޕެންޑިޗަރ ފްރޭމްވަރކް (އެމް

ބަލާނެކަން ޔަޤީންކުރުން
S1

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރުމާއެކު އެކަށައަޅާފައިވާ  ބަޖެޓާއި އެއްގޮތަށް ޚަރަދުތައް ކުރާކަން ޔަގީންކުރުން                  4,343,503                       12,000 S4

ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމު ކުރުން                  3,544,918                            - S5

5,229,644                  2,381,698                  
ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުން ޤާއިމްކޮށްގެން ކަންކަން ނިންމުމުގެ އިޚްތިޔާރު ރައްޔިތުންނާއި ވީހާވެސް ގާތުން ދިނުމާއި، 

. އަމިއްލަ ފުދުންތެރިކަން ރައްޔިތުންނަށް ދިނުމާއި، އަދި ސަރުކާރުގެ ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ހުރި ތަފާތުތައް ނައްތާލުން
P3

ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ސަރުކާރު ހިންގުމާއިބެހޭ ބިލާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެމަތިން ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއިބެހޭ ގަވާއިދުތައް އެކުލަވާލުން                         6,000                            - S1

ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ބެހޭ ސިޓިޒަންސް ޗާޓަރުތައް އެކުލަވާލުން                         8,000                            - S2

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި ގުޅިގެން މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާއިއެކު ޚިދްމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގައިޑްލައިންތައް އެކުލަވާލުން                       50,212                            - S3



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ސަރަޙައްދީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ޢާންމު ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން                  2,317,486                  5,229,644 S4

-                            398,724                     
ނޑުތައް ހަރުދަނާކޮށްގެން  ޚިދްމަތްދިނުމުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޤާބިލުކަމާއި ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށްގެންނާއި މަސައްކަތްކުރުމުގެ މިންގަ

. މުވައްޒަފުންގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
P4

ބޭނުންތަކަށް ބަލައިގެން ތަމްރީނުތަކާއި ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް އެކަށައަޅައި ދުރު ވިސްނުމުގެ ރޭވުމާއި އެއްގޮތަށް ތަންފީޒުކުރުން                       66,217                            - S3

-                            8,500                         
ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ތަމްރީނުކޮށްގެންނާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ތަމްރީނުގެ ނެޓުވަރކެއް ޤާއިމްކޮށްގެން ޕަބްލިކް ސަރވިސް ޓްރޭނިންގ 

އިންސްޓިޓިއުޓުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން
S4

ޒަމާނީ ހިންގުމުގެ އަސާސްތަކަށާއި ޓެކްނީކްސްތަކަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުން ހޭލުންތެރިކުރުވާ މިންވަރު އިތުރުކުރުން                     324,007                            - S6

-                            231,300                     . - ގަވަރނަންސް ތަޢާރުފުކުރުމާއި، އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް ޤާއިމްކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތައް ގުޅާލުން އީ P5

ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ މެދުގައި ލިޔުންތައް ބަދަލުކުރުމަށާއި މުޢާމަލާތްކުރުމަށް ބޭނުންވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ނިޒާމަށް މަގުފަހިކުރުން                     231,300                            - S3



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                            41,980                       
ޢާންމުންނަށް ދަތިވާގޮތަށް ހުރި ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި އެއްވެސް ބޭނުން ނުހިފޭގޮތަށް ހުރި އަދި ރައްޔިތުން ބުރަ އުފުލަންޖެހޭގޮތަށް ހުރި މިފަދަ 

. ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތައް އުވާލުން
P6

-                            3,000                         
ނޑުގެ ހިންގުމާއިބެހޭގޮތުން ޤާނޫނު އަސާސީގައިވާ ބައިތައް ދެނެގަތުމާއިއެކު، އެބައިތަކުގައި ހުރި އެއް މާނައަށްވުރެ ގިނަ މާނަ  ަސރުކާރުގެ އިދާރީ އޮނިގަ

ދޭހަނުވާނެގޮތަށް ހެދުމަށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުއެޅުން
S1

-                            38,980                       
ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް، ހުރިހާ ފެންވަރެއްގެވެސް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތަކާއި އުސޫލުތައް އެކަށައެޅުން ނުވަތަ  މުރާޖަޢާކޮށްފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި މިންގަ

އެކަންކަމަށް ގެްނނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން
S3

-                            55,671                       
ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ އެތެރޭގައާއި ސަރުކާރުގެ އެއް އޮފީހާއި އަނެއް އޮފީހާއި ދެމެދު ގުޅުންތައް ޤާއިމްކުރުމަށާއި ކަންކަމުގައި މަޝްވަރާކުރުމަށް ރަސްމީ 

. ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
P7

-                            55,671                       
ސަރުކާރުން ޚިދްމަތްދިނުމުގައި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައާއި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ދައުލަތުގެ އެހެނިހެން މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި 

މަޝްވަރާކުރުމާއި ކަންކަން ގުޅިގެން ކޯޑިނޭޓް ކުރެވޭނެ ނިޒާމުތައް ހިންގޭނެގޮތަށް ސްޭޓންޑަޑް އޮޕަރޭޝަންސް ޕްރޮސީޖަރސްތައް ޤާއިމްކުރުން
S1

-                            2,000,000                  . މުހިންމު ޤައުމީ މައްސަލަތަކުގައި ޢާންމު ރައްޔިތުންނާއި މަޝްވަރާކުރާނެކަން ޔަޤީންކުރުން P8

-                            2,000,000                  
ޢާންމުންނާއެކު ކުރެވޭ މުޢާމަލާތްތަކުން ނުކުންނަ ނަތީޖާ ދެނެގަނެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި އާންމުންނަށް ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ރައްޔިތުންގެ 

ފަރާތުން ލިބޭ ފީޑްބެކަށް ބަލާކަން ޔަޤީންކުރުން
S2



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

100,000                     765,182                     . " ވަރުގަދަކުރުން ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނެޖްމަންޓް ހަރުދަނާކޮށްގެންނާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ހަރުދަނާކޮށްގެން "ފިސްކަލް ގަވަރނަންސް P9

ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ވަރުގަދަކުރުން                     117,542                            - S4

ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުންގެ ހަރުދަނާ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް އުފެއްދުން އަދި އައު ޕޭރޯލް ނިޒާމަށް އަވަހަށް ޢަމަލުކުރެވޭނެ މަގުފަހިކުރުން                     647,640                     100,000 S5

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                  7,710,000

8- ކެޕެސިޓީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފޮރ އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓް                            -                  7,710,000

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                19,618,712

މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްރޮގްރާމް                            -                19,618,712
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 ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން    30.2
 

 ( ތަޢާރަފު ހ) 

 

ންގުމުގެ ަތޞައްވުރަކީ ކަންތައްތައް އްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން އަތޮޅުތައް ހިޙަސަރަ
އްދެއްގެ ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން ޙަކަމުގެ ތެރެއިން އެސަރަ ނިންމުމުގައި، އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ފުދުންތެރި

 ތަރައްޤީ ޙާޞިލް ކުރުމެވ0ެ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އަތޮޅުތައް ހިންގަން ފެށުމުން، ރައްޔިތުން ސަރަޙައްދީއިތުރުކޮށްގެން 
އްޤުތަކުގެ ހިމާޔަތާއި ހެޔޮ ވެރިކަމުގެ އުޞޫލުތައް ހަޤީޤަތަކަްށ ޙަސިލުވުން ކަށަވަރުވެ، އިންސާނީ ޚިދުމަތްތަކަށް ވާ
 ވެގެންދާނެވ0ެ 

 

 

 ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް ށ)

 

ގެ ދަށުން އްދީ ތަރައްޤީއާއި، އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުޙަގޮތުގެ މަތިން، ސަރަ(ގައިވާ 8..3ޤާނޫނު އަސާސީ) 10
 ހިންގުން 

ތަރައްޤީ މެދުވެރިކޮށް، އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިާމޢީ ތަފާތުތަްއ  ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީ ކުރިއެރުވުމާއި  ސަރަޙައްދީ 30
 ކުޑަކުރުން

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ހިންގުމުގައާއި ޕާޓިސިޕޭޓަރީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އުޞޫލުން ތަރައްޤީ ރާވައި ހިންގުމަށް ސިވިލް  20
 ބިލްކަން އިތުރުކުރުންސޮސައިޓީގެ ޤާ

ލޯކަލް ޤަވަރމަންޓުންދޭ ޚިދުމަްތތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީ  40
 ބައިވެރިކުރުން

ސިޔާސީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއި ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ  50
ފުރުޞަތުތައް މެދުވެރިކޮށް، އެހެން ރަށްރަށަށް ިހޖުރަނުކޮށް، އެރަށެއް/އެސަރަހައްދެއްގެ ބަޔަކު 
އެރަށެއް/އެސަރަހައްދެއްގައި ތިބެގެން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި )ޚާއްސަކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް ގިންތިތަކާއި އަދި ހުނަރު 

ތްތައް ލިބޭނެގޮަތށް މަގުފަހިވާަފދަ މާހައުލެއް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތްތެރީން( ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަ
 ޤާއިމްކުރުން

ދުރުރާސްތާގައި ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގައިވެސް އިދާރީ މަރުކަޒަކާއި ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއް/މަރުކަޒުތަކެއް  60
 ތަރައްޤީކުރުން 
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 ލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ޙާޞި ( ޕްރޮގްރާމުން ނ) 

 

ަތށް ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތައް ރާވައި ތަންފީޒުކުރުމުގައި ރަށު، އަތޮޅު އަދި ސިޓީ ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކާ އެއްގޮ 10
ސަރަހައްދާއި،  7ކައުންސިލްތައް ހަރަކާތްތެރިވުމާއި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތަކުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމް، 

 ރިކޮށް ޤާއިމްކުރެވުންއަތޮޅު ކައުންސިލް އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް މެދުވެ 19ރަށުކައުންސިލާއި  188

 ސަރަޙައްދީ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިގްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށް ވާދަެވރި މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށްޓަަކއި  30
 މަރުކަޒުތަކާއި ވިޔަފާރި މަރުކަޒުތައް ޤާއިމްކުރުން

ރާތްަތކާއި ޖަމިއްޔާ ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމް ހިންގުމުގައާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި އަމިއްލަ ފަ 20
 ޖަމާއަތްތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުުރކުރުން

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ވިލަރެސްކޮށް ހިންގުމަށްަޓކައި ކައުންސިލްތަކާއި ޤައުމީ އިދާރާތައް ގުޅޭނެ  40
 ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީއާއި އަތޮޅުތައް ލާމަރުކަޒީ ނިޒާމުގެ ދަށުން ހިންގުން                13,340,993               12,761,832 2.03

-                            4,413,579                 

ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ކައުންސިލުތަށް އުފައްދައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއަކުން އެމުއައްސަސާތަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި 

ބަޖެޓް ދީގެން، ރަށު ތަރަށްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި 

. ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށްދީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގޭނެ ހަތް ސަރަޙައްދަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބާހާލައި، ސަރަޙައްދީ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން
P1

-                            574,898                    ( ލޯކަލް ގަވަރނަންސްއަށް މީހުންހޭލުންތެރި ކުރުވުން (ސަރުކާރުގެ އެކިފަރާތްތައް، ޢާންމުން، މީޑިޔާ ފަދަ S3

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން                 3,838,681                            - S6

12,461,832               315,648                    
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކަށް ތަރައްޤީ ފުޅާކުރުމުގެގޮތުން ކޮންމެ ސަރަޙައްދެއްގެވެސް އެއްރަށަކީ ވެރިކަންކުރާ އިދާރީ ނާރެސްކަމުގައި ހަދައި އަދި 

. އެސަރަޙައްދެއްގެ ކޮންމެ އަތޮޅެއްގައި ވެރިކަންކުރާ ރަށުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒެއްގެގޮތުގައި ރަށެއް ތަރައްޤީކުރުން
P2

ނޑައެޅޭ އިދާރީ އަދި ވިޔަފާރީގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ތަރައްޤީގެ (އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ) ހަރަކާތްތައް ކުރުމަށް ބާރުއެޅުން                    315,648               12,461,832 ކަ S2

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ހިންގުމުގަ އާއި ތަރައްޤީއަށް ކުރާ މަސައްކަތް ތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރާއި ސިވިލް ސޮސައިޓީ ބައިވެރިކުރުން                    392,000                            - P3

-                            392,000                    . ތަރައްޤީގައި ސިވިލް ސޮސައިޓީގެ ޙަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމާއި ރޯލު ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިވާފަދަ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން S2



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

300,000                    8,219,767                 
/ މަޝްރޫޢު ރާވައި ހިންގުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ގުޅުން   ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ތަކާއި މައި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅު ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަދި ކަންކަން

ހަރުދަނާކުރުން
P4

300,000                    7,489,401                 
މައި ސަރުކާރާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް ސިސްޓަމެއް 

ޤާއިމްކުރުން
S1

މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން                    730,366                            - S2
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 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު    50.5
 

 )ހ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަމާއި ސަލާމަތާއި ސިޔާސަތު ދެމެހެއްޓުމުގެ ރޫޙުގައި، ރާއްޖޭގެ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު 
ފައި އޮްނނާނީ އ0ދ0 ގެ މުޢާހަދާގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ މަލްޓިލެޓަރަލިޒަމްގެ ުއޞޫލުތަކާއި، ރާއްޖެއިްނ ބިނާވެ

ސޮއިކޮށްފައިވާ ބައިނަލަޤްވާީމ މުޢާހަދާތަކާއި އެއްބަސްވުންތަކާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީންނެވ0ެ ދިވެހިރާއްޖެއަކީ 
ސަރަޙައްދުގެ ޤައުމުތަކާއި ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖެ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ކުޑަ ޤައުމަކަށްވާތީ، މި

ތަމްސީލުކުރެވިގެން ބައިނަލަޤްވާީމ މުޖުތަމަޢާ ދެމެދު ހަރުދަނާ ސިޔާސީ ގުޅުން ޤާއިމްކޮށް، ބަދަހިކުރުމާ ދެމެހެއްޓުމަށްވެސް 
 އިސްކަމެއްދެއެވ0ެ

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ރުގެ ުދނިޔެއާ ދެމެދު އިޤްތިޞާީދ އަދި ވިަޔފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަްށ ިއސްކަންދީގެން ދިވެހިރާއްޖެއާ  ބޭ 10
 ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކުރިއެރުވުން 

 ޑިޕްލޮމަސީ އަދި ބައިނަލަޤްވާމީ ބައިވެރިވުމުގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން  50

ބައިނަލް އަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކޮށް، ދޭދޭ  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ބައިވެރިވާ 30
 ފަރާތްތަކާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ރަނގަޅުކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެ ސޮއިކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކާއި ޤަރާރުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކުރެވޭ މިންވަރު ބަލާ ރިޕޯޓްކުރާނެ  40
 ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

 މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ޤާބިލިއްޔަތު ހަރުދަނާކޮށް، ޚާރިޖީ ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކެއް އުފެއްދުން  50

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 

  ކުރިއެރުވުން ސިޔާސަތު ޚާރިޖީ އިސްކަންދޭ ކުރިއެރުވުމަށް ގުޅުން ވިޔަފާރީގެ އަދި އިޤްތިޞާދީ 10

 ރައްކާތެރިކަން ސަލާމަތާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތެރެއިން ބަދަހިކުރުމުގެ ގުޅުން އެކު  މުޖުތަމަޢާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ 50
 ދެމެހެއްޓުން 

 ކުރެވޭ މުޢާމަލާތް ފަރާތްތަކާ އާއްމު ަބދަހިކުރުމާ ގުޅުން އޮންނަ ދެމެދު ބައިެވރިންނާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަރައްޤީގެ 30
 ފަސޭހަކޮށްދިުނން  ގޮތްތަށް
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 ހޯދުން އެހީ ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި  ިދވެހިރާއްޖެއަށް ތަރައްޤީ އިޤްތިޞާދީ އަދި ތިާމޢީއިޖް ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި 40

 ބަލާ ދެނެގަނެ މިންވަރު  ޢަމަލުކުރެވޭ އެއްގޮތަށް އެއްބަސްވުންތަކާ މުއާހަދާތަކާއި ސޮއިކޮށްފައިވާ ދިވެހިރާއްޖެ 50
 ކުރުން ހަރުދަނާ ގޮތްތައް ރިޕޯޓްކުރާނެ

 ފުރިހަމަ  އެންމެ ޚިދުމަތް ޚާރިޖީ ހަރުދަނާކޮށް އިތުރުކޮށް ޤާބިލިއްޔަތު ތްތަކުގެފަރާ ޚިދުމަތްދޭ މިނިސްޓްރީގެ 60
 ބިނާކުރުން  ފަރާތްތަކެއް  ފޯރުކޮށްދެވޭ ގޮތުގައި

 

 އާގުޅޭ ޙަރަކާތަކަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވ0ެ 6އަދި  5ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނަތީޖާ  5.15

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު                 33,703,002                  9,219,007 2.05

އިޤްތިޞާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ކުރިއެރުވުމަށް އިސްކަންދޭ ޚާރިޖީ ސިޔާސަތު ކުރިއެރުވުން                       25,659                            - P1

) ގައި ބައިވެރިވުން                       25,659                            - އޯވަރސީސް ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ޢޯޕިކް S8

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢާ އެކު ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ތެރެއިން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓުން                28,242,022                  9,219,007 P2

ޓެރަރިޒަމް ހުއްޓުވުމާގުޅޭ މަހާސިންތާއެއް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުން                  1,035,000                            - S1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ނޑިއެއް ހޯދުމަށް ކެމްޕޭން ކުރުން                     294,742                            - 2010 ން 2013 އަށް އ.ދ.ގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ ކައުންސިލުގެ ގޮ S5

ސާކުގެ މުހިއްމު ބައްދަލުވުންތައް ރާއްޖޭގައި ބޭއްވުމަށް އިންތިޒާމްތައްކުރުން                25,515,133                  9,219,007 S8

އެހެނިހެން ސަރަޙައްދީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކުގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ދިރާސާކޮށް ބެލުން                     781,142                            - S9

ނޑިއެއް ހޯދުމަށް ކެމްޕޭންކުރުން                     402,604                            - 2012 ން 2013 އަށް އ.ދ.ގެ އެކޮސޮކްގެ ގޮ S11

ނޑިއެއް ހޯދުމަށް ކެމްޕޭންކުރުން                     213,401                            - 2019 ން 2020 އަށް އ.ދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުގެ ގޮ S12

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ބައިވެރިންނާ ދެމެދު އޮންނަ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމާ އާއްމު ފަރާތްތަކާ މުޢާމަލާތް ކުރެވޭ ގޮތްތަށް ފަސޭހަކޮށްދިނުން                  1,902,230                            - P3

ވިސާ ވެއިވަރ ހޯދުމަށް އެދޭނެ މައި ޤައުމުތައް ދެނެގަނެ ފާހަގަކުރުން                     100,000                            - S6

-                            1,802,230                  
ތަޢުލީމާއި، ޘަޤާފަތާއި، ކުޅިވަރާއި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ ރޮނގުން ކުރެވިފައިވާ އެއްބަސްވުންތަކަށް އަމަލުކުރުމަށާއި އައު އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމަށް 

މަގުފަހިކުރުން
S11



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި އެހީ ހޯދުން                  3,533,092                            - P4

ނޑު އެހީ ދޭ ޤައުމުތަކަށް އެހީ އާ ގުޅޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުމަށް ވަފްދު ފޮނުވުން                  1,714,519                            - މައިގަ S3

އެހީ ފޯރުކޮށްދޭ އޭޖެންސީތަކާއި ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ވަފްދުތަކުގެ ދަތުރުތައް ރާވާ އިންތިޒާމްކުރުން                  1,818,573                            - S4



f



ަބޖެުޓަގިއ ިހެމޭނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

viiްއިޖުިތމާީއ އްިނާސފ

III ޗެޕްޓަރ 
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 އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން  10.3
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ފުރިހަމަ މިނިަވންކަން ލިބިެގންވާ އިސްލާމީ ުޢޞޫލުތަކުގެ މައްޗަށް ިބނާކުރެވިަފއިވާ އަމިއްލަ ވެރިކަންކުރާ 
ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް  8..8ޤްރާތީ ޖުމްހޫރީ ވެރިކަމެއް އޮންނަ ޤައުމެކެވ0ެ ދިމި

ނޑު މަސައްކަތަކީ ދީނީ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމާއި، ދައުލަތުގެ ފަރާުތން އިސްލާމީ ޝިޢާރު  މިވުޒާރޭގެ މައިގަ
ބެލެހެއްޓުމާއި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އިސްލާމީ ވަހުދަތު ހިފެހެއްޓުމަށާއި ދީނީ  ފާޅުކުރުމަށް ކަންތައްތައް ހިންގައި

 ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް ތަާފތު ވަޞީލަތްތަކުގެ ޭބނުން ހިފަިއގެން ގިނަގުނަ ޕްރޮގްރަމްތައް ރާވާހިންގުމެވ0ެ

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

 ށް ފުރުސަތު ނުދިނުމާއެކު، ދިވެހިންގެ މެދުގައި ދީނީ ވަހުދަުތ ހިފެހެއްޓުން އިސްލާމްދީން ފިޔަވައި އެހެން ދީނަކަ 30

 ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ފަރުާވބަހައްާޓ، ދީނީ ކަންތައްތަކަށް ލޯބިކުރާ މުޖްތަމަޢެއް ބިނާކުރުން  80

އް އިސްލާމީ މިސްކިތްތަކާއި އިސްލާމީ މަރުކަޒުތައް ބީނާކުރުމަށް ެބނުންވާ ަފއިސާގެ އެހީއާއި އެހެނިހެން އެީހތަ 10
 ޤައުމުތަކުންނާއި އެހެނިގެން ޤަުއމުތަކުން ހޯދުން 

 ރާއްޖޭގައިތިބި ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ފަރާތުން މިސްކިއްަތއް ބިނާކުރުމަށް ބޭުނންވާ މާލީ އެހީހޯދުން  40

 ތު ދިނުން ދީނީ ތަޢުލީމު ލިިބފައިވަ މީހުން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި ދީނީ ޢިލްމު އުނގަންނައި ދިނުމުގެ ފުރުސަ 50

އިސްލާމީ އަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ބައިތަކާއި، އެހެން މީހުންގެ ޚިޔަލާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ މައްޗަށް  60
 ބާރުއެޅޭ ފަދަ ބައިތައް ތަޢުލީމުެގ ޤައުމީ މުޤައްރަރުގައި ހިމެނުން

މަލުތަކާއި ޖިންސީ ފުަރއްސާރަކުރުން އަންހެނުންނާއި ައންހެން ކުިދންނާއި މެދު ކުރެވޭ ނަހަަމ ޢަ 70
 ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޚަބަރުފަތުރާ ަވސީލަތްތައް ބޭނުންޮކށްގެން ހޭލުްނތެރިކަން އިތުރުކުރުން

އިސްލާމްދީން އިތުރަށް އުނގަންނައިދިނުމުގެ ގޮތުން އިސްލާމްދީނާގުޅޭގޮތުން ފޮތް ލިޔެ ޗާޕްކޮށް އެފޮތްތައް  80
 އާންމުކުރުން

 ސާއިން ދީން ކުރިއެރުވުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއެކު އެހީ ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަަކށް އެހީތެރިވުން ޒަކާތަށް ލިބޭ ފައި 90

ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ހައްދު ފަހަނަ އަޅާފައިވާ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ތަފާުތ ވަސީލަތްތައް  3.0
 ބޭނުންކޮށްެގން ދީނީ ހޭލުްނތެރިަކން އިތުރުކުރުން
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 ގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ނ( ޕްރޮ 

 

 އްޓުވި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދިމިޤްރާތީ ހު ޙަރަކާތްތައް ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ހިންގަމުންދާ ނަމުގައި ދީނުގެ 30
 ކުރިއެރުން އުޞޫލުތައް

 ޙައްޤުތައް  ލާއިިޚޔާ އެހެންމީހުންގެ އުޞޫލުތަކާއެކު އިސްލާމީ މެދުމިނުގެ ވުމާއެކު ވަރުގަދަ ޢަޤީދާ އިސްލާމީ 80
 އިތުރުވުން ހޭލުންތެރިކަން ގޮތަކަށް ބާރުއެޅޭފަދަ މައްޗަށް ރައްކާތެރިކުރުވުމުގެ

 އިންސާނީ ހައްގުތަކާއި ގިމިގްރާތީ އުސޫލުތައް ކުރިއެރުވުން  10

  ހިންގުންރޭވި  ޕްރޮގްރާމް ގިނަގުނަ ކުުރމަށް އިތުރު ހޭލުންތެރިކަން ދީނީ 40

 ހިމެނުން  މަންހައްޖުގައި ޤައުމީ ފިކުރުތައް އިސްލާމީ މެދުމިނުގެވުމާއި  ވަރުގަދަ ޢަޤީދާ އިސްލާމީ 50

 ޤާއިމުވުން  ތުއަދާލަ އިޖްތިމާޢީ ހޭދަކޮށްގެން ފައިސާ ޒަކާތުގެ 60

 ގުޅިގެން ފަާރތްތަކާ ބޭރުގެ އެހީ މާލީ ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ކަްނތައްތައް ބޭނުންވާ ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ އިސްލާމްދީން 70
 ލިބުން 

 އިސްލާމީ ޝިއާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްުޓން  ދައުލަތުގެ ފަރާތުން 80

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުން                  6,359,119                72,949,841 3.01

ދީނުގެ ނަމުގައި ހިންގަމުންދާ ހައްދުފަހަނައަޅާފައިވާ ޙަރަކާތްތައް ހުއްޓުވުން                     467,277                             - P1

-                             203,290                     
ދިނީ މައްސަލަތަކުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދިނުމަށާއި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ދީނީ ހަމަޖެހުން ކުރިއެރުވުމަށް އެކުލަވާލެވުނު ފިޤުހު އެކެޑަމީގެ މެމްބަރުން މަޝްވަރާކޮށް 

ނިންމާގޮތުގެ މަތީން ޤައުމުގެ ދީނީކަންތައްތައް ތަންފީޒުކުރުން
S1

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާ ޚިލާފުނުވާ ގޮތުގެ މަތީން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ކިޔަވާދިނުމުގަޔާއި އަދި ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް  މެދުވެރިކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން                       53,500                             - S2

ދީނީ ރޮނގުން މަތީ އަޢުލީމު ޙާޞިލް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދާދީ ދީނީ ޢިލްމުވެރިން އުފެއްދުން                       55,967                             - S3

-                             154,520                     
ބޭރުގެ ޢިލްމްވެރިންނާއި އިސްލާމީ ޖަމްޢިއްޔާ ޖަމާޢަތްތަކާ ގުޅިގެން ދީނީ ހަރުކަށިކަން ނައްތާލުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ސެމިނާ ސިމްޕޯޒިއަމްފަދަ ބައްދަލުވުންތައް 

އެފަރާތްތަކާއެކު ބޭއްވުން.
S4

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                             807,115                     
އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ އުޞޫލުތަކާއެކު އެހެންމީހުންގެ ޚިޔާލާއި ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުވުމުގެ މައްޗަށް ބާރުއެޅޭފަދަ 

ގޮތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން
P2

ދިވެހިބަހުން ދީނީ ފޮތްތައް ލިޔެ ޗާޕްކޮށް ޝާޢިއުކުރުން.                     130,800                             - S1

މުޖުތަމަޢުގައިހުރި ދީނީ ޚިލާފް މައްސަލަތައް ބަލާ ދިރާސާކުރުމާއެކު އެކަން ދީނުގައި އޮތްގޮތް އަންގާދިނުން.                     419,565                             - S2

އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް އުގަންނައިދީ ދީނީ ސުލޫކާއި ހަމަތައް އަންގައިދިނުން                     256,750                             - S3

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއި ދީމިޤްރާޠީ އުޞޫލުތައް ކުރިއެރުވުން                     386,170                         3,750 P3

އިސްލާމްދީނުގެ އަޞްލުތަކާ ޚިލާފްނުވާ ގޮތެއްގެ މަތީން ދީނީ މަޢުލޫމާތު ލިބޭނެފަދަ ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.                     212,390                         3,750 S1

-                             173,780                     
ދީނުގެ ނަމުގައި އަންހެނުންނަށް ކުރަމުން އަންނަ ތަފާތުތައް ނައްތާލާ އަންހެނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ކުރިއަރުވާ އަންހެނުން ތަފާތު ހަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ 

ފުރުސަތު ހޯދައިދިނުން.
S2

ދީނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް ތަފާތު ވަޞީލަތްތަކުގެ ބޭނުން ހިފައިގެން ގިނަގުނަ ޕްރޮގްރާމް ރާވައި ހިންގުން                     447,784                             - P4

ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު ފަތުރާ ވަސީލަތްތަކާ ގުޅިގެން ދީނީ ތައްލީމް ފެތުރުން                       40,505                             - S1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ދީނުގެ ނަމުގައި އިސްލާމްދީނުގެ ޤަދަރާއި އިޙްތިރާމަށް އުނިކަން ގެނުވާފަދަ ހަރުކަށި އުޞޫލުތަކާއި ސިޔާސީ ކަންތައް ކުރުމަށް ހިތްވަރު ނުދިނުން.                     129,109                             - S2

ދީނީ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް އުފައްދާ އެފަދަ ތަކެތި ބޭނުންކުރުމުގެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.                     278,170                             - S4

އިސްލާމީ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމާއެކު މެދުމިނުގެ އިސްލާމީ ފިކުރުތައް ޤައުމީ މަންހައްޖުގައި ހިމެނުން                  2,156,425                     127,000 P5

އިސްލާމްދީނުގެ ޢަޤީދާ ވަރުގަދަ ކުރުމަށާއި އިސްލާމްދީނުގެ ރިވެތި ސިފަތައް އުގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ބައިތައް އިޞްލާޙުކުރެވޭ ޤައުމީ މަންހައްޖުގައި ހިމެނުން                         1,705                             - S1

ތަފާތު ދަރަޖަތަކަށް ރަނގަޅަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޤުރުއާން އިސްލާމް މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކުރުން                  2,154,720                     127,000 S2

ޒަކާތުގެ ފައިސާ ހޭދަކޮށްގެން އިޖްތިމާޢީ އަދާލާތު ޤާއިމުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން                     289,526                             - P6

ދީނީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ޤާނޫނު އިސްލާޙްކުރުމާއި ޒަކާތް، ވަޤުފު، ޙަލާލް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުން.                       96,164                             - S1

ނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރު ފޯރުކޮށްދިނުން.                     193,362                             - އެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޒަކާތުން އެފަރާތްތަކަށް ކަ S2



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

އިސްލާމްދީން ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ހޯދުން                     160,879                68,991,863 P7

މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށް ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި އުފައްދާފައިވާ ފަންޑް މުއްސަދިކުރުން                     100,000                             - S1

ދިރާސާކޮށް ބެލުމަށްފަހު ބޭނުންވާ ރަށްރަށުގައި އަލަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން                       60,354                68,991,863 S2

ތަނަވަސްކަމުގެ އަހުލުވެރިންގެ ފަރާތުން މިސްކިތް ބިނާކުރުމަށާ މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އެހީހޯދުން.                            525                             - S3

ދައުލަތުގެ ފަރާތުން އިސްލާމީ ޝިޢާރު ފާޅުކުރުމުގެ ކަންތައްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުން                  1,643,943                             - P9

ޙައްޖަށް މީހުން ފޮނުވުމަށްޓަކާ ކުރަންޖެހޭ އެންމެހާ ކަންތައްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ބެލެހެއްޓުން                  1,643,943                             - S1

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                             -                  3,827,229

ތ. ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން                             -                  3,827,229
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 އޯގާތެރި ސަރުކާރު  20.3
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

ނޑުގެ ބަދަލުތަކާއި ދުނިޔޭގެ އިޤްތިޞާދަށް އަންނަުމންާދ  މިހާރު ރާއްޖެ ތަޖުރިބާކުރަމުން މިދާ ސިޔާސީ އަދި އިދާރީ އޮނިގަ
ވެއްޓަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ކުރިމަތިލާންޖެހިފައި މިވަނީ ބަދަލުވަމުންދާ ލޮޅުންތަކާއި ތިމާ

ބޮޑެތި ގޮންޖެހުންތަކަކާއެވ0ެ އަިދ މިގޮންޖެހުންތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގައި ކުރިންވެސް ހުރި އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ 
ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ މެދުގައި ކުރިންވެސް ހުރި މައްސަލަތައް އިތުރަށް ބޮޑުވެފައިވެއެވ0ެ 

ނޑަށް ބޭނުންާވ ކާނާގެ މުިހއްމު ބައިތައް ނުިލބުމާއި ވަޒީާފނުލިބުމާއި ދިރިއުޅުމުގެ  ފަރަގުތަކާއި ކުޑަކުދިންނަށް ަހިށގަ
ވާތަކެތީގެ ވަާބގައި ޖެހުންފަދަ އިްޖތިމާޢީ އަގުތައް މަތިވުމާއި، ޒުވާުންނނަށް ވަޒީފާނުިލބި ބާކީވެފައިުވމާއި މަސްތު

 މައްސަލަތައް ދަނީ ބޮޑުވަމުންނެެވ0 

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ފަގީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްާކތެރިކޮށްދޭ، ފުރުަޞތުތައް ަތަނވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަުތ ހެޔޮގޮތަކަށް  10
ކަމުގެ ނިޒާމެއްގެ ބިންާގ ައޅާ މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެްކޝަން ޕެކެޖެއް ބަދަލުކޮށްދޭފަަދ އިޖްތިމާޢީ ރައްާކތެރި

 ތަޢާރަފްކުރުން 

 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިެފހެއްޓުން  30

އިންޝުއަރ ނުކުރެވޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ނުރައްކާތަކުން އެންެމ ނިކަމެތި މީހުން ޙިމާޔަތްކޮށް، އިޖްތިމާޢީ  20
 ނުރައްކާތަކުން ރައްކާތެރިވާނެ ގޮތްތައް ހޯދުމަށް އެހީތެރިވެދީ އިްޖތިމާޢީ އެއްބައިވަންތަކަން އިތުރުުކރުން 

ޚާއްސަ އިނާޔަތްތަކާއި ލުއިތައްދީގެން ވާދަވެރި ދައުލަތުގެ އެހީއަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރު ކުޑަކޮށް،  40
 އިގްތިޞާދީ މާޙައުލެއް ގާއިމްކުރުން 

  

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 

 ހެޔޮގޮތަކަށް  ޙާލަތު މުޖްތަމަޢުގެ ،ަތނަަވސްކޮށްދޭ ފުރުޞަތުތައް ،ރައްކާތެރިކޮށްދޭ ލޮޅުންތަކުން ފަޤީރުކަމުގެ 10
 ޕްރޮޓެކްޝަން ސޯޝަލް މިނިމަމް ،އަޅައި ބިންގާ ނިޒާމެއްގެ ރަްއކާތެރިކަމުގެ ްޖތިމާޢީއި ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ

 ރުންޤާއިމްކު ތަޢާރުފުކޮށް ޕެކެޖެއް

 ހިެފހެއްޓުން  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ޚަރަދުތައް ރައްކާތެރިކަމުގެ އިޖްތިމާޢީ 30
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 އިޖްތިމާޢީ ،ޙިމާޔަތްކޮށް  މީހުން މެތިނިކަ ެއންމެ ނުރައްކާތަކުން އިްޖތިމާޢީ ނުކުރެވޭފަދަ އިންޝުއަރ 20
 އިުތރުކުރުން އެއްބައިވަންތަކަން ަފރުދުންގެ ،އެހީތެރިވެދީ  ހޯދުމަށް ގޮތްތައް ރައްކާތެރިވާނެ ނުރައްކާތަކުން

 ބިނާކުރުމަށް  ދިރިއުޅުމެއް ހިތްހަމަޖެހޭ އަދި ތަނަވަސް ،ފުދުންތެރިކަމާއެކު ،ރައްކާތެރިކަމާއި ،ހަމަހަމަކަމާއި 40
 ގާއިމުކުރުން ވެށްޓެއް މަސައްކަތުގެ ކޮށްދޭފަދަމަގުފަހި

 

 ވަނަ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވ0ެ  4، 2އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި 3.13

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އޯގާތެރި ސަރުކާރު           1,781,698,633                 3,084,000 3.02

3,084,000                 1,707,537,335          
ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން
P1

މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް ތަޢާރަފްކޮށް ޤާއިމްކުރުން             606,200,000                            - S3

-                            10,391,211               
އިޖުތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވޭ ނިޒާމުތަކުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކޮށް، އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި  ހަމަހަމަކަމާ އެކު އެހީތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ 

. ފަދަގޮތަކަށް އެނިޒާމުތައް ހަރުދަނާކުރުން
S4

-                            303,217                    
އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް މޮނިޓަރކޮށް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި މަޢްލޫމާތު ބެލެހެއްޓޭނެ ސިސްޓަމްއެއް ޤާއިމްކޮށް މި ސިސްޓަމް، ނެޝަނަލް 

ރެޖިސްޓްރޭޝަންއާއި ނެޝަނަލް ސްޓެޓިސްޓިކަލް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމާ ގުޅުވުން
S5

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                            720,336,200             . ބޭސިކް ހެލްތް އިންޝުއަރެންސް ސްކީމްގައި އާބާދީގެ އެންމެން ބައިވެރިކުރުވުން S8

3,084,000                 369,326,409             
. މީގެތެރޭގައި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން

ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމާއި، ބެނެފިޓް އަދި އެނުއިޓީދެވޭނެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުން
S11

ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ފުޅާކުރުން                    980,299                            - S12

އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ހިފެހެއްޓުން                    120,025                            - P2

އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަމާޒުކުރާނެ އާބާދީގެ ބައިތައް ދެނެގަތުމަށްޓައި ޓާގެޓިންގ މެކޭނިޒަމެއް ފަރުމާކޮށް ގާއިމްކުރުން                      60,138                            - S3

މަޢުލޫމާތުގެ ސައްޙަކަން ބަލައި މޮނިޓަރކުރުމަށް އެކި އެކި މަޢްލޫމާތު ބަލަހައްޓާ ނިޒާމުތަކާ ގުޅުން ގާއިމުކުރުން                      59,887                            - S5



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް               23,130,000                            -

ތ. ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން               23,130,000                            -

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް               50,911,273                            -

ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް               50,911,273                            -
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 ތަޢުލީމް  30.3
 

 )ހ( ތަޢާރަފު  

 

ނޑި  ނޑުދަ ނޑިކަމަށްވާ، ުހރިހާ ކުދިންނަށް ަފށާ ތަޢުލީމް ިލބިދިނުމުގެ ލަ ނޑުދަ ދިވެހިރާއްޖެއިން ވަނީ އެމ0ްޑ0ީޖ0ީގެ އެއް ލަ
ިއންސައްތައަށް އަރުވާފައެވ0ެ ނަަމވެސް ތަޢުލީމީ ދާއިރާގެ  98ޔަންކިޔަން ދަންނަ ނިސްބަތް ޙާޞިލްކޮށް، ޤައުމުގެ ލި

ނޑައެޅިފައިވާ އެމ0ްޑ0ީޖ0ީ ޙާޞިލްކުރުމަށް އަދިވަނީ އިތުރު މަސައްކަތް  ޖިންސުގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށް ކަ
ވަނަ  6..6މުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ބައެއް ސްކޫލްތަކުގައި ކުރަންޖެހިފައެވ0ެ މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދިނު

އަހަރުން ފެށިގެން ތަޢާރަފްކުރެވިފައިވީނަމަވެސް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މިކަން ކުރިޔަށް 
ނޑައެޅިފައެއް ނެތެވ0ެ އެހެންކަމުން މަސައް ކަތްތެރިކަމާއި ތަފާތު ހުނަރުތައް ގެންދާނެ ޕްލޭންތަކަކާއި އުޞޫލްތަކެއް އަދި ކަ

ދަސްކޮށްދޭ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީން ދޭނެ ގޮތްތަކެއް ރާވާ ހިންގުމަީކ މިއަދު ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއްދީގެން ކުރިޔަށް ރާވަން 
 ޖެހިފައިއޮތް ކަމެކެވ0ެ

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

އުލީމަކީ އަސާސީ ޙައްގެއްގެ ގޮތުގައި ދެނެގަނެ، ހުރިާހ ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންާވ ކުިދންވެސް ހިމެނޭގޮތަްށ ތަ 10
 އެންމެންނަށްވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެްއގައި ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމް ލިބުމުގެ ފުރުޞަތު ިލބިދޭކަން ަކށަވަރުކުރުން 

 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދަކުންވެސް ތަޢުލީމު ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން  60

 ށާޖެހިފައިވާ ތަޢުލީމެއް ދިނުަމްށ ހުރިހާ ކުދިންނަށްވެސް ދެވޭ ަތޢުލީމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުން ވަ 30

ތަޢުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކޮށް، ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަުޅކޮށް އެފިޝެންޓްކުރުމަްށ ތަޢުީލމު ދިނުމުގައި  40
 މުގެ ނިޒާމް ސަރަޙައްދީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރުންއަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުްނ އިތުރުކޮށް، ތައުލީމް ދިނު

 ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ބޭނުންތަަކށް ފުދޭގޮތަށް ތަުޢލީމީ ނިޒާމް ބައްޓަންކުރުން  50

 ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދެއްގައިވެސް މަތީ ތަޢުލީމުގެ ފުރުޞަތުަތއް ލިބިދެވޭކަން ކަށަވަރުކުރުން  60

 

 ޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާ   

 

 ހަށިހެޔޮކަމުގެ  ޞިއްޙީ  އަދި ހުނަރު ތަޢުީލމާއި ،ސިފަތަކާއި ،މަޢުލޫމާތާއި ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދަރިވަރުންނަށް 10
ނޑިތައް ނޑުދަ ނޑައަޅައި ލަ ނޑިތައް ،ކަ ނޑުދަ  ފޯރުކޮށްދިނުން  އެީހތެރިކަން ބޭނުންވާ ކުރުމަށް ލްޞިޙާ އެލަ

 ޤާއިމްކުރެވޭ  ސަރަހަދެއްގައި ކޮންމެ ،ބަދަލުކޮށް ނިޒާމަކަށް ސަރަޙައްދީ ނިޒާމު ދިނުމުގެ ތަޢުލީމު 60
 ޕްރީ  ކުދިންނަށް ހުރިހާ ދިރިއުޅޭ  އެސަރަހައްދެއްގައި އޮތޯރިޓީއަކުން އެޑިޔުކޭޝަން ލޯކަލް މުސްތަޤިއްލު

 ދިުނން  ނިމެންދެން ސާނަވީ މަތީ ފެށިގެން ސްކޫލުން
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 ފަރާތްތަކުގެ އަމިއްލަ އަދި ރައްޔިތުންނާއި ފުރުަޞތުތައް ރީނުގެތަމް ަފންނީ ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު ފެންވަރު 30
 ލިބިދިނުން  ބައިވެރިވުމާއެކު

 ފެންވަރު  ނިމެންެދން  ސާނަވީ މަތީ ެފށިގެން ސްކޫލުން ޕްރީ ކުދިންނަށް ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ 40
 ލިބިދިުނން  ުފރުޞަތު ތަމްރީންގެ ތަޢުލީމާއި ރަނގަޅު

 ރާއްޖެ ގޮުތން ިހންގުމުގެ ،ގާއިމްކޮށް ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ ަތމްރީންދެވޭ ތަޢުލީމާއި ތީމަ ރާއްޖޭގައި 50
 ފޯރުކޮށްދިނުން  ތަޢުލީމު އެފެންވަރުގެ ސަރަހައްެދއްގައި ކޮންމެ ބަހާލެވިފައިވާ

 ލިބިގަތުމަށް  ސިފަތައް ހުނަރާއި ޢިލްމާއި ބޭނުންވާ މުޖުތަމަޢަށް ދިވެހި އިސްލާމީ  މަންހަޖަކީ ޤައުމީ 60
 ހެދުން  އެއްޗަކަށް ގުފަހިކޮށްދޭމަ

 ސްކޫލަކަށް  ކިޔަވައިދޭ އެއްދަންފަޅިއަށް ،ރައްޓެހި ކުދިންނާއި ،ދޭ ތަޢުލީމެއް ވަށައިޖެހޭ ސްކޫލަކީ ކޮންމެ 70
 ހެދުން 

 ދެމެހެއްޓުން  ަވޒީފާގައި ތަމްރީނުދީ ،ހޯދައި މީހުން ފަްނނީ ބޭުނންވާ ދާއިރާއަށް ތަޢުލީމީ 80

 ޢިލްމާއި ،ހުނަރާއި ލިބިގަންނަންެޖހޭ އެމަރުހަލާގައި ދަރިވަރުންނަކީ ންމާނި  މަރުހަލާއެއް ކޮންމެ ތަޢުލީމީ 90
  ކަށަވަރުކުރުން ދަރިވަރުންކަން ލިބިފައިވާ ސިފަތައް

 ބޭނުންތައް މުއްއާ ދިރިއުޅުމުގެ ހައިިސއްޔަތުން ފަރުދެއްގެ ދިވެހި މުސްލިމް ދިވެއްސަކީވެސް ކޮންމެ 1.0
  0ހެދުން މީހަކަށް ލިބިހުރި ުހަނރު މަޢުލޫމާތާއި ،ދަންނަ ލިޔަންކިޔަން މިންވަރަށް ފުރިހަމަކުރެވޭ

 އިންފޮރމޭޝަން ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ތަރައްޤީކޮށް ދާއިރާ ހިންގުމުގެ އަދި ،އުގަންނައިދިނުން  އުނގެނުމާއި 110
  ފުޅާކުރުން އިުތރުކޮށް މިންވަރު ބޭނުންކުރާ( ޓ0ީސ0ީއައި) ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިއުނިކޭޝަން

ނޑު އިދާރީ ހިންގުމާއި ޑިޔުކޭޝަންގެ އެ އޮފް މިނިސްޓްރީ 160  ހަރުދަނާކުރުން އޮނިގަ

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ތަޢުލީމް              848,064,395              195,347,448 3.03

-                            801,699                     
ނޑިތައް  ނޑުދަ ނޑައަޅައި، އެލަ ނޑިތައް ކަ ނޑުދަ ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ މަޢުލޫމާތާއި، ސިފަތަކާއި، ތަޢުލީމާއި ހުނަރު އަދި ޞިއްޙީ ހަށިހެޔޮކަމުގެ ލަ

. ހާސިލް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
P1

ހެޔޮ ޞިއްޙަތާއި، ރަނގަޅު ކާނާއާއި، ރައްކާތެރިކަމަށް ދަރިވަރުން ހޭލުންތެރިކުރުވައި އަދި ދިރިއުޅުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ކުރިއެރުވުން                     801,699                            - S4

-                            653,022                     
ތަޢުލީމު ދިނުމުގެ ނިޒާމު ސަރަޙައްދީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކޮށް، ކޮންމެ ސަރަހަދެއްގައި ޤާއިމްކުރެވޭ މުސްތަޤިއްލު ލޯކަލް އެޑިޔުކޭޝަން އޮތޯރިޓީއަކުން 

އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ދިނުން
P2

ލޯކަލް އެޑިއުކޭޝަން އޮތޯރިޓީގެ ސުޕަވިޝަންއާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާ ކުރުން                     653,022                            - S2

ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ފަންނީ ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ރައްޔިތުންނާއި އަދި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ލިބިދިނުން              224,162,584                            - P3

-                            224,162,584              . ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާރޓްނަރޝިޕްގެ ދަށުން ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައިވެސް ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ސްކޫލް ހިންގުމުގެ ފުރުސަތު ދިނުން S1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

31,324,682                237,883,216              
ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ޕްރީ ސްކޫލުން ފެށިގެން މަތީ ސާނަވީ ނިމެންދެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންގެ ފުރުޞަތު 

ލިބިދިނުން
P4

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޕްރީ ސްކޫލްތައް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ހަމަހަމަ އުސޫލެއްގެ ގޮތުން ފޯރުކޮށްދިނުން                  2,756,318                            - S1

ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަރައްޤީއާ ބެހޭ ސިޔާސަތު އުފެއްދުން                         3,819                            - S2

ޅަފަތުގެ ތަރުބިއްޔަތާއި ތަރައްޤީގައި ކުރެވޭ މަސައްކަތް އިތުރަށް ރަނގަޅުކޮށް ފުޅާ ކުރުން                       60,727                            - S3

ފެންވަރު ރަނގަޅު، ކުދިންނާއި ރައްޓެހި ސްކޫލް އުފައްދާ އަދި ޤަވާއިދުން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި ކޮލިޓީ ސްޓޭންޑަޑް އާއި އިންޑިކޭޓަރސް އުފެއްދުން              235,062,352                31,324,682 S4

1,303,589                  251,509,354              
ރާއްޖޭގައި މަތީ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީންދެވޭ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް، ހިންގުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖެ ބަހާލެވިފައިވާ ކޮންމެ ސަރަހައްދެއްގައި އެފެންވަރުގެ 

. ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދިނުން
P5

)  ދައްކައިދިނުން              205,286,898                            - މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ބިނާ ކުރާ ކޯސްތަކާއި މަތީ ތަޢުލީމުގެ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ކޯސް ފީ (ފުލްކޮށް ނޫނީ އެއްބައި S1

ރާއްޖޭގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއެއް ގާއިމް ކުރުން                31,244,904                     899,375 S4

ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމުކޮށް، މަތީ ތަޢުލީމުދޭ ވުޒާރާތަކުގެ ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ބެލުމަށްޓަކައި ސްޓޭންޑަޑްތައް އުފެއްދުން                  1,514,421                            - S5

404,214                     13,463,130                

ދިވެހިރާއްޖެ ފުރިހަމަ މިނިވަން އިސްލާމީ ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި އަބަދަށް ދަމަހައްޓާނޭ، އަދި ގައުމުގެ ތަރައްޤީއަށާއި ފަރުދުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމު 

އުފައްދައި، ހޯދައި، ރައްކާތެރިކޮށް، ފެތުރުމަށްޓަކައި ތަޢުލީމުދީ، ތަމްރީނުތައް ހިންގާ ދިރާސާކޮށް އަދި ޤައުމަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމުގައި 

. އިސްނަގައި ބައިވެރިވާނޭ ޒިންމާދާރު ދިވެހިން އުފެއްދުން
(NEW)  S6



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ޤައުމީ މަންހަޖަކީ އިސްލާމީ ދިވެހި މުޖުތަމަޢަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމާއި ހުނަރާއި ސިފަތައް ލިބިގަތުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އެއްޗަކަށް ހެދުން                  5,721,490                     270,005 P6

ތަޢުލީމީ  ކޮންމެ މަރުޙަލާއަކަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ބައެއް އެކުލެވޭ މަންހަޖެއް އުފައްދާ، ދެވޭ ތަޢުލީމު ދިވެހިރާއްޖޭގެ މާޙައުލާ ގުޅުވުން                  4,367,739                     270,005 S1

-                            1,273,524                  
ބިޒްނަސް، ސައިންސް އަދި އާޓްސް ސްޓްރީމްގެ އިތުރުން ޓެކްނިކަލް އަދި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިންގ، ބޭރުގެ ބަސްތައް، މީޑިޔާ، މިޔުޒިކް، އަތްތެރި މަސައްކަތް 

އަދި ޕަރފޯރމިންގ އާރޓްސް ކިޔެވޭނެ ފުރުޞަތު ސްކޫލްތަކުގައި ލިބިދިނުން
S2

ޕްރީސްކޫލްގެ މުޤައްރަރެއް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރުން                       80,227                            - S3

ކޮންމެ ސްކޫލަކީ ވަށައިޖެހޭ ތަޢުލީމެއް ދޭ، ކުދިންނާއި ރައްޓެހި، އެއްދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލަކަށް ހެދުން                     150,983                67,589,377 P7

67,589,377                -                            
ސްކޫލްތަކަށް އިތުރުވަމުންދާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އިމާރާތްތަކާއި ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށްދީ، ވަށާޖެހޭ ތަޢުލީމެއްދޭ، އެއް ދަންފަޅީގައި ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކަށް 

ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އިުތރު އެހީތައް ހޯދައިދިނުން
S1

އުމްރާނީގޮތުން ކުދިންގެ ކިޔެވުން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި އެއްދަންފަޅިއަށް ސްކޫލް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސްކޫލްތަކުގެ ޕްރޮފެޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރުން                     150,983                            - S2

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާކުދިންނަށް އެކުދިންގެ ބޭނުންތަކަށް އަމާޒުކޮށް އެކަށޭނަ، ފެންވަރު ރަނގަޅު ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބިދިނުން                  3,210,128                       46,438 P8

ނޑައެޅުން                  2,513,305                            - ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ތަޢުލީމާ ބެހޭ ސިޔާސަތެއް ކަ S1

ޚާއްޞައެހީ ބޭނުންވާ ކުދިންގެ ބޭނުންތައް އުމުރުގެ ވީހާވެސް ކުރީކޮޅު ދެނެގަނެ އެކުދިންނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން                     335,113                            - S2

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ ތަޢުލީމު ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ދިނުން                       78,694                       46,438 S3

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އިންކްލޫސިވް ޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދާކަން ބެލުމަށްޓަކައި މޮނިޓަރކުރުމުގެ ނިޒާމް ވަރުގަދަކުރުން                     283,016                            - S4



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އިންޖީނު ހިންގައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަނެ، މަސައްކަތްތެރިކަމުގެ ތަޢުލީމާއި ތަމްރީނު މުޅި ރާއްޖެއަށް ފުޅާކުރުން              111,935,557                  4,067,266 P9

ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދީ އިންޖީނު ހިންގައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ދެނެގަތުން                     272,142                            - S1

-                            105,609                     
ފަންނީ އެކިއެކި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތަކާއި ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގައި ލިބެންހުރި ފުރުސަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހޭލުންތެރިކަން 

އިތުރުކުރުން
S2

މަސައްކަތްތެރިންނާއި ސްކޫލްތަކާ ދެމެދު ގުޅުން ވަރުގަދަކުރުން                       25,359                            - S3

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފަންނީ މީހުން ހޯދައި، ތަމްރީނުދީ ވަޒީފާގައި ދެމެހެއްޓުން                  7,198,939                     285,011 P10

ޓީޗަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން                     330,809                     285,011 S1

-                            2,400,000                  
ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ފެންވަރު ރަނގަޅު މާހިރުން ހޯދާ، ވަޒީފާގެ ބާޒާރުގެ އަގުތަކާއި ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކޮށް، ކުރާ މަސައްކަތުގެ ފެންވަރާއި ގުޅިފައިވާ 

މުސާރަ ދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމް ކުރުމާ ދިމާއަށް މަސައްކަތްކުރުން
S2

ސްކޫލްތަކުގެ ޓީޗަރުންނާއި އިސްވެރިންނަށް ދެވޭ ފަންނީ އެހީތެރިކަން އިތުރުކުރުން                  4,468,130                            - S3

ތަޢުލީމީ ކޮންމެ މަރުހަލާއެއް ނިންމާ ދަރިވަރުންނަކީ އެމަރުހަލާގައި ލިބިގަންނަންޖެހޭ ހުނަރާއި، ޢިލްމާއި ސިފަތައް ލިބިފައިވާ ދަރިވަރުންކަން ކަށަވަރުކުރުން                  1,373,474                            - P11

ސްކޫލްތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓޭ ނިޒާމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކޮށް އަދި ހަރުދަނާކުރުން                     232,018                            - S1

ސްކޫލްތަކުގެ ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ ގޮތް ބެލެހެއްޓޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން                     952,162                            - S2



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

މޮނިޓަރިން އަދި އިވެލުއޭޝަންއިން ހޯދުމުގެ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާ ކޮލިޓީ އިނީޝިއޭޓިވްސް އުފެއްދުން                     189,294                            - S3

-                            903,239                     
ކޮންމެ ދިވެއްސަކީވެސް މުސްލިމް ދިވެހި ފަރުދެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ދިރިއުޅުމުގެ އާންމު ބޭނުންތައް ފުރިހަމަކުރެވޭ މިންވަރަށް ލިޔަންކިޔަން ދަންނަ، 

. މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރު ލިބިހުރި މީހަކަށް ހެދުން
P12

-                            30,722                       . މުޖްތަމަޢުތަކުގައި ލިޔަން ކިޔަން އެނގޭ މިންވަރު ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން S1

-                            300,000                     
ބޮޑެތި މީހުންނަށް ބޭނުންވާފަދަ ތަޢުލީމު ފޯރުކޮށްދީ، ތަޢުލީމާއިގެން ކުރިއަށް ދެވޭނޭ ފަދަ ފުރުޞަތުތައް ބޮޑެތި މީހުންނަށް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން، 

. ނޑައެޅިގެން ވަކި ގަވާޢިދެއްގެ މަތިން، ވަކި އަމާޒަކަށް ވާޞިލުވެވޭގޮތަށް ހިްނގޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ފަރުމާކޮށް ހިންގުން ކަ
S2

-                            462,517                     
އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއި ، އާންމު މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދި ޑިމޮކްރެސީގެ އުސޫލުތަކަށް މުޖްތަމަޢުގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރު ކުރުމަށް، ފޮތްތައް ޝާޢިއުކޮށް، 

. އަޑުއެހޭ ފަދަ އަދި ބެލޭ ފަދަ ގޮތްތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެޭވނޭ ފަދަ ވަސީލަތްތައް އުފެއްދުން
S4

ޒުވާނުންނަށް އަދި ސްކޫލަށް ނުދާ ޒުވާނުންނަށް ފަންނީ އެކިއެކި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކޮށްދޭ ޕްރޮގްރާމްތައް އުފައްދާ، ފޯރުކޮށްދިނުން                     110,000                            - S5

219,312                     1,167,080                  
 ( .ޓީ .ސީ އުނގެނުމާއި އުގަންނައިދިނުން އަދި ހިންގުމުގެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައި

ބޭނުންކުރާ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ފުޅާކުރުން
P13

އުނގެނުމާއި އުގަންނައި ދިނުމަށް ބޭނުންވާ އިންޓަރނެޓްގެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށް ދިނުން                     753,996                     219,312 S1

.ޓީ ގެ ވަސީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން ފުޅާކުރުން                     413,084                            - .ސީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި އައި S2

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން                  1,393,629                            - މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގެ ހިންގުމާއި އިދާރީ އޮނިގަ P14

-                            508,656                     . ދެމެހެއްޓެނިވި ރޭވުންތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތައް އަދި ހަރަކާތްތަކުގައި ސިޔާސަތުތަކާއި އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުން S3



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ތަޢްލީމާއި ބެހޭ ތަފާސްހިސާބާއި އެހެނިހެން މަޢުލޫމާތު ފަސޭހަކަމާއެކު ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން                     336,834                            - S6

ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަންނީ މީހުން، ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓުމަށް ކުރެވިދާނޭ ކަންތައްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން                     548,140                            - S7

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                90,241,768

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް ސ. ހިތަދޫ ދަނާލް                            -                            -

ހއ. އުލިގަމް ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް                            -                  1,430,016

ހދ. ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް                            -                  1,430,016

ށ. މިލަންދޫ ސްކޫލް ހޯލް                            -                  3,541,820

ނ. ކެނދިކުޅުދޫ ޖޫނިއާ ކޮލެޖް އަދި ކެމްޕަސް                            -                  7,600,000

ނ. މޭނާ ސްކޫލް 6 ކުލާސްރޫމް                            -                  2,850,000

ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,900,000

ކ. ގުރައިދޫ 4 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,430,016

އއ. އުކުޅަސް ޖޫނިއާ ކޮލެޖް އަދި ކެމްޕަސް                            -                  7,600,000

މ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 4 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,430,016

ނޑިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,430,016 ދ. ބަ

ތ. ދިޔަމިގިލީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,430,016



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ރ. ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް                            -                  2,850,000

ލ. މާމެންދު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,430,016

ށ. އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 8 ކްލާސްރޫމް                            -                  4,440,224

ރ. މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް                            -                  3,379,872

ބ. ހިތާދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,430,016

ޅ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމް                            -                  3,379,872

ކ. ދިއްފުށި ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,966,272

އއ. ތޮއްޑޫ 6 ކްލާސްރޫމް                            -                  3,379,872

ލ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 3 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,179,763

ސ. މަރަދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް                            -                  3,972,832

ބ. ކިހާދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,179,763

އއ. ހިމަންދޫ 3 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,179,763

ނ. ލަންދޫ 4 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,430,016

މަދަރުސަތުލް ސުލްތާން މުޙަންމަދު 1 ކްލާސްރޫމް                            -                     393,254

ރ. އުނގޫފާރު ސްކީލް 2 ކްލާސްރޫމް                            -                     786,509

އއ. ހިމަންދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް                            -                     786,509

ނ. ކުޑަފަރީ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,179,763



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ރ. ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް                            -                  1,000,000

ރ. ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް ހޯލް                            -                            -

ބ. ކެންދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް                            -                  1,179,763

މ. ނާލާފުށި ސްކޫލް ހޯލް                            -                            -

ދ. އަތޮޅު މަދަރުސާ 4 ކްލާސްރޫމް                            -                  2,319,520

ނ. އަތޮޅު މަދަރުސާ ހޯލް އަދި 4 ކްލާސްރޫމް                            -                            -

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު 12 ކްލާސްރޫމް                            -                  6,215,616

ސްކޫލްތަކުގެ ފެނާއި، ނަރުދަމާ އަދި ބޯފެނުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކުރުން                            -                  2,843,636

ސްކޫލްތަކަށް ފަރުނީޗަރު ހޯދުން                            -                  2,467,000

އއ. އުކުޅަސް ސްކޫލްގެ ފެސިލިޓީޒް އަޕްގްރޭޑްކުރުން                            -                  3,800,000

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލްގެ އެސް ބްލޮކް އަލުން އިމާރާތްކުރުން                            -                            -

ޅ. ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާޙް ވަށާފާރު، އަދި 12 12 ކްލާސްރޫމް                            -                  3,000,000

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ޕްރީސްކޫލް                            -                  1,000,000
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 ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން  30.4
 )ހ( ތަޢާރަފު  

ސަރުކާރުން ހިތްވަރުދެނީ ތަރައްޤީގެ އެންމެހައި ކަންކަމުގައި ޒުވާނުން ބައިވެރިކުރުވުމަށެވ0ެ ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް 
ތުރު ވަސީލަތްތަކަށް ވަނީ ބޭނުންވެފައެވ0ެ މިގޮުތން ތަޢުލީމާއި ވަޒީފާއާއި ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުވުމުން ތަރައްޤީއަށް އި

 ޞިއްޙީ އަދި ތިމާވެށީގެ ޙާލަތު ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީއަށް އިންތިާހއަށް އަސަރުކުރުވައެވ0ެ 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ނުންަނށް ޚާއްސަކޮށް ޕްރޮގްރާމެއް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަބާއާއި އެެހނިހެން މައްސަލަތަކުްނ ސަލާމަތްވާ ޒުވާ .1
 އެކުލަވާލުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދިނުން

 ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާތައް ވަރުގަދަކުރުން .2

 ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން  .3

އިތުރުކުރަމަށް ހުރިކަންތައްތައް ކުރުމާއި ޒުވާނުންނަށް ހުރި ތަޢުލީމާއި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ފުރުސަތުތައް  .4
 މޯރަލް، އެތިކަލް އަދި ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތަކާއިގުޅޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން 

 އިޤްތިޞާދީ އިޖުތިމާޢީ އަދި ސިޔާސީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުުރކުރުން  .5

ޒުވާނުންގެ ތަރައްޤީގެ ދާއިރާއިން ޕްރޮފެޝަނަލް މީހުން ތަމްރީނުކޮށް މިހާރުހުރި ވަޞީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް  .6
 ރަނގަޅުކުރުން 

 ޖިންސީ އަދި ރިޕްރޮޑަކްޓިވް ހެލްތާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތާއި ޚިދުމަތްތައް ޒުވާނުންނަށް ފޯރުކޮށްދިުނން  .7

 ތަކަށް ޒުވާނުން އަރައިގަތުން މަދުކުރުން ނޭދެވޭ ޢަމަލުތައްކުރުމާއި ޖިނާޢީ މައްސަލަ .8

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 އަމާޒުކޮށްގެން  ޒުވާނުންނަށް  ފަރުވާހޯދަމުންދާ މިވަބާގައިޖެހި  ސަލާމަތްވުމަށާއި ވަބާއިން ތަކެތީގެ މަސްތުވާ 10
 ހިންގުން  ޕްރޮގްރާމްތައް ގޮތުން ހިތްވަރުދިނުމުގެ

 ޕްރޮމޯޓުކުރުން އާދަތައް ދިރިއުޅުމުގެ ދުޅަހެޔޮ ޚީއްޞި އިމެދުގަ ޒުވާނުންގެ 20

 ޕްރޮމޯޓްކުރުން މެދުގައި ޒުވާނުންގެ ތުތައްޞަފުރު  ވިޔަފާރީގެ ކުދި ވަޒީފާއާއި 30

 ކުރުވާ ބާރުވެރި ޒުވާނުން ގޮތުގައި ބައެއްގެ ޒިންމާދާރު ރާކާތްތެރިޙަ އެހީތެރިވެދޭ ތަރައްޤީއަށް ޤައުމީ 40
 ވެދިނުން އެހީތެރި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް

 ކުރިއެރުވުން އުފެއްދުންތެރިކަން ުކރިއެރުވުމާއި ޘަޤާފަތާއި މެދުގައި ޒުވާނުންގެ 50

 

 ވަނަ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވ0ެ  5އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި 2.12

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޒުވާނުން ކުރިއެރުވުން                  8,671,372                            - 3.04

މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތްވުމަށާއި މިވަބާގައިޖެހި ފަރުވާހޯދަމުންދާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން                     663,168                            - P1

ޒުވާނުން މަސްތުވާތެކެތީގެ ވަބާއިން ސަލާމަތް ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން                     616,048                            - S1

ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކައުންސިލިންގ ދިނުމާއި ނަސޭހަތް ދިނުން                       47,120                            - S3

ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ސިއްހީ ދުޅަހެޔޮ ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ޕްރޮމޯޓުކުރުން                       54,650                            - P2

ޒުވާނުންނަކީ ނަފްސާނީގޮތުންނާއި އަދި ޖިސްމާނީ ގޮތުން ދުޅަހެޔޮ ބައެއްކަމުގައި ހެދުން                       20,000                            - S1

ޒުވާނުންގެ ފަރާތުން ނޭއްގާނީ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ކުޅިވަރުތަކުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން                       34,650                            - S2

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ވަޒީފާއާއި ކުދި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި ޕްރޮމޯޓްކުރުން                  1,632,752                            - P3

މުޖުތަމަޢުގައި  ޒުވާނުންނާމެދު ދެކޭ ނުރަނގަޅު ގޮތް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން                       25,000                            - S2

ޒުވާނުންގެ ހުނަރުވެރިކަން ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން                  1,607,752                            - S3

ޤައުމީ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދޭ ހަރާކާތްތެރި ޒިންމާދާރު ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޒުވާނުން ބާރުވެރި ކުރުވާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން                  6,320,802                            - P4

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ގާއިމުކުރުން                  5,895,141                            - S1

މުޖްތަމަޢުގައި ޒިންމާދާރުވުމާއި އިސްނަގައިގެން ކަންކަން ކުރުމުގެ ސިފަ ޒުވާނުންގެ މެދުގައި އަށަގެންނެވުން                       10,000                            - S2

ޤައުމު ތަރައްޤީކުރުމުގައި ޒުވާނުންގެ ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް  ޖަމުޢިއްޔާތަކުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ހިތްވަރުދިނުން                       85,661                            - S6

ޒުވާނުންގެ މައްސަލަތަކާއި ބޭނުންތައް މުޖުތަމަޢަށް އަންގައިދީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން                     100,000                            - S8

ޒުވާނުންގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ތައްޔާރުކޮށް މަގުފަހިކުރުން                     230,000                            - S11
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  ކުޅިވަރު  3.05
 

 

  (ހ) ތަޢާރަފު 

  

. މިގޮތުން  ޒުވާނުން ކުޅިވަރަށް ޝައުގުވެރިކުރުވުމަކީ މުޖުތަމަޢުގައި ހުންނަ ނޭދެވޭ ސިފަތަކުން ދުރުކުރުވައިދޭ ވަޞީލަތެކެވެ
. ރާއްޖޭގައި ކުޅިވަރުކުރޭ މިކަމަށް ސަރުކާރުން ގެ " އެވެ މީހުންނާއި  6000ންގުޅޭ ސިޔާސަތަކި "އެންމެނަށް ކުޅިވަރު

. އަދި  1000 . މީގެތެރެއިން އެންމެ މަޤްބޫލު ކުޅިވަރެއްގެގޮތުގައި ބެލެވެނީ ފުޓުބޯޅައެވެ ކޯޗުން އުޅޭކަމަށް ބެލެވެއެވެ
. އަިދ  ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވާ ކުދިންގެ ތެރެއިން ފިރިހެން ކުދިން އަންހެން ކުދީންނަށްވުރެ ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ

. ރާއްޖޭގައި ކުޅޭ  ސްކޫލްގައި އުޅޭ އުމުރު ފުރައިގައި ކުޅިވަރުގައި ކުދިން ޝާމިލުވާ މިންވަރު ގިނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ
  ނުކުރުން މުހިންމެވެ.ކުޅިވަރުތަކަށް ބަލާއިރު ތަމްރީންކުރާ ކޯޗުން މަދުކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭތީ ކޯޗުން ތަމްރީ

  

 

ނޑިތައް  ނޑުދަ   (ށ) ޕްރޮގްރާމްގެ ލަ

  

 ހުރިހާ އުމުރެއްގެ މީހުންނަށް ކުޅިވަރުކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމާއި ކުޅިވަރު ކުޅުމަށް ހިއްވަރު ދިނުން  .1

ތިން ޒުވާނުން ކުޅިވަރުކުޅުމަށާއި ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވެވޭ މަގު ތަނަވަސްކޮށްދީ، ޒުވާނުން މަސްތުވާތަކެ  .2
 ދުރުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

 ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް، މިސިސްޓަމް ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި ބޭނުން ހިފުން .3

ޤައުމީ ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ރާވާ އިންތިޒާމުކޮށް، ޤައުމީ ކުޅިވަރު ޓީމުތައް ސަރަހައްދުގައި  .4
 ރުމަށް މަގުފަހިކުރުންވާދަވެރިގޮތެއްގައި ވާދަކު

 ރާއްޖެއަކީ ކުޅިވަރާބެހޭ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލަކަށް ހެދުން  .5

 ކޯޗުންގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  .6

ނޑުތަކާއި ކޯޓްތައް ޤާއިމުކުރުން .7  ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަ

 ސާ ހޯދޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުޅިވަރަށް ޚަރަދުކުރާނެ ފައި .8
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  (ނ) ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

  

 ކުޅިވަރުގައި  ސްކޫލުކުދިން ޒުވާނުންނާއި ،އިތުރުކުރުމާއި ދުޅަހެޔޮކަން ،ބައިވެރިކުރުމާއި ކުޅިވަރުގައި ރައްޔިތުން .1
 އިތުރުވުން  ބައިވެރިވުން

 ފުރުޞަތު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ މުބާރާތްތައް  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ލީޓުންނަށް އެތު ލެވެލްގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ދިވެހި  .2
 ޤާއިމުވުން  ނިޒާމެއް ކުޅިވަރުގެ ރަނގަޅު ފެންވަރު  އަމާޒުކޮށްގެން އެތުލީޓުންނަށް ހުޅުވާލަދިނުމުެގގޮތުން

 ހަރުަދނާ  ފައިވާތަރައްޤީކުރެވި ލުންޞޫއު ލާމަރުކަޒީ އަދި ހިންގުންތެރި ބިނާވެފައިވާ މައްޗަށް ހެޔޮވެރިކަމުގެ .3
 ދެމެހެއްޓުން  ކޮށް  ތަރައްޤީ ނިޒާމެއް ކުޅިވަރުގެ

 ގާއިމުވުން  ނިޒާމެއް  ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ތަމްރީނު އޮފިޝަލުން ޓީޗަރުންނާއި ،ކޯޗުންނާއި ދާއިރާއިން ކުޅިވަރުގެ .4

 ކޮމިޔުނިޓީ ބޭސިކް  އިފެސިލިޓީއަކާ ބޭއްވޭނެ  ޓްރެއިނިންގތައް މުބާރާތްތަކާއި  ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބައެއް އަދި ޤައުމީ .5
 އުފެދުން  ނެޓްވޯކެއް ކުޅިވަރުގެ ޤައުމީ ،ޤާއިމްވެ ފެސިލިޓީތައް

 ލިބުން ޚިދުމަތް  ކުޅިވަރުގެ ހޯދައިގެން ފަންޑު ނޫން ފަންޑް ސަރުކާރުގެ އެސޯސިއޭޝަންތަކުން  ކުޅިވަރު .6

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުޅިވަރު  އަންނަ ންކުރިއަރަމު  މަރުކަޒަކަށްވެ  ސަރަޙައްދީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ކުޅިވަރާބެހޭ ރާއްޖެއަކީ .7
  މަންޒިލަކަށްވުން   

 

  ވަނަ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.  6އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި 2012

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ކުޅިވަރު                 21,673,456                  8,000,000 3.05

ރައްޔިތުން ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިކުރުމާއި، ދުޅަހެޔޮކަން އިތުރުކުރުމާއި، ޒުވާނުންނާއި ސްކޫލުކުދިން ކުޅިވަރުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން                     290,400                            - P1

ކިޔަވާ ކުދީންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުޅިވަރަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގުން                       40,000                            - S1

-                            40,000                       s ޔަވާ ކުދީންނާއި ޒުވާނުންނަށް އިސްކަންދީގެން މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ކުޅިވަރަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުން S2

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                            25,400                       
. މީގެ ތެރޭގައި  ހުރިހާ ކުދީންނަކީވެސް އެކުދީންގެ ސްކޫލް ދައުރުގައި  އެކުއްޖަކު ޚިޔާރުކުރާ ކޮންމެވެސް އެއް ކުޅިވަރެއްގައި ބައިވެރިވާ ކުދީން ކަމުގައި ހެދުން

. މަތީސާނަވީގައި ކިޔަާވ ދަރިވަރުންވެސް ހިމެނޭނެއެވެ
S3

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި  ތަފާތު ކުޅިވަރު ޙަރަކާތްތަކާއި މުބާރާތްތައް ރާވާ ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން                       55,000                            - S4

ނޑުގެ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދެއްވާނެ މުދައްރިސުން ތަމްރީނުކޮށް ހުރިހާ ސްކޫލްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ކުޅިވަރުގެ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން                       75,000                            - ހަށިގަ S5

-                            55,000                       
ސަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކުރިއަރުވާނެ އެސޯސިއޭޝަންތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ހިތްވަރުދީ އެހީތެރިވެ އަދި ސަޤާފީ އެކިއެކި ކުޅިވަރު މުބާރާތްތައް ހިންގުމަށް އެއްބާރުލުން 

ދިނުން
S6

-                            4,874,049                  
ދިވެހި  ޖޫނިއަރ އަދި ސީނިއަރ ލެވެލްގެ އެތުލީޓުންނަށް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތައް ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަދިނުމުގެގޮތުން އެތުލީޓުންނަށް 

އަމާޒުކޮށްގެން ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުޅިވަރުގެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން
P2

-                            113,183                     
ކުޅިވަރުގެ އެކި އެކި މުބާރާތްތަކާއި އިވެންޓްތައް ރާވާ އިންތިޒާމުކުރާ ފަންނީ މީހުންނަށް، އެކަންކަމުގައި މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން، އެފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާނެ 

ކަންތައްތައް ހިމަނައިެގން އެކި ކޯސްތައް ހިންގުން
S1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                            206,189                     
ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތުތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ތަންފީޒުކުރޭތޯ ބެލުމާއި، އޭގެ ނަތީޖާ އެދެވޭ ގޮތުގައި ޙާސިލްވޭތޯބަލާ އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ބޭނުންވާ 

ނަތީޖާ ނެރުން
S3

-                            877,533                     
ކުޅިވަރުގެ މާހިރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން އެހެނިހެން ޤައުމުތަކުގައި ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ރާއްޖޭން ބައިވެރިވުމާއި، ރާއްޖޭގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ބޭރުގެ ފަރާތްތައް 

ބައިވެރިކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުވުން
S4

ޤައުމީފެންވަރުގެ ސީނިއަރ އަދި ޖޫނިއަރ ސްކޮޑްތައް ހޮވާ، ސްކޮޑްތަކަށް ބޭނުންވާ ޚާއްޞަ ތަމްރީނު ދިނުން                       40,000                            - S8

ޢާންމުކޮށް ބޭއްވޭ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާއި ޤައުމީފެންވަރުގައި ބޭއްވޭ މުބާރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން                  3,637,144                            - S10

ހެޔޮވެރިކަމުގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ ހިންގުންތެރި އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ ހަރުދަނާ ކުޅިވަރުގެ ނިޒާމެއް ތަރައްޤީ ކޮށް ދެމެހެއްޓުން                15,078,086                  8,000,000 P3

ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުން                15,000,000                            - S2

ޤައުމީ ކުޅިވަރު ކައުންސިލުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކޮށް ހަރުދަނާ ކުރުން                       63,086                            - S5



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ކުޅިވަރާބެހޭ ޤައުމީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތަށް އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލަށް ފެތޭގޮތަށް އަލުން ރޭވުމަށް އެހީތެރިވެދިނުން                       15,000                            - S8

އަތޮޅުތަކުގައި ހަރަކާތްރެރިވާ ޖަމިޢްޔާތަކުގެ ތެރެއިން ކުޅިވަރުގެ އާލާތްތަކުގެ ބޭނުން ޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެފަދަ އިކުއިޕްމަންޓްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން                            -                  8,000,000 S9

ކުޅިވަރުގެ ދާއިރާއިން ކޯޗުންނާއި، ޓީޗަރުންނާއި އޮފިޝަލުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން                     930,922                            - P4

ކޯޗުންގެ ފެންވަރު މަތި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބޭނުންވާނެ ފަންނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން                     135,000                            - S2

-                            401,500                     
ކުޅިވަރުގައި ޤާބިލް ހުނަރުވެރި މަތީފެންވަރުގެ ކުޅުންތެރިން ރިޓަޔަރ ވުމަށްފަހުވެސް  އެކިފެންވަރުގައި އެބޭފުޅުންގެ ޚިދްމަތް ލިބިގަތުމަށްޓަކައި އެފަދަފަރާތްތަކަށް 

.ސީ އިން ރާވައި ހިންގުން .ޑީ .އެސް އެ ފުރުޞަތު ދިނުމުގެގޮތުން މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތަކާއި ސެމިނަރތަކާއި ޓްރެއިނިން ސެޝަންތައް ވައި
S3

ކުލިވަރުގެ ރޮނގުން ތަމްރީނާއި ހިންގުންތެރިކަމާބެހޭ ޤައުމީ މުއައްސަސާއެއް އުފެއްދުން                     305,822                            - S4



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ކޯޗުންގެ ޢަދަދު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ކުރިއެރުންދީ، ޚިދްމަތްތައް ފާހަގަކުރުން                       88,600                            - S6

-                            100,000                     
ޤައުމީ އަދި ބައެއް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުބާރާތްތަކާއި ޓްރެއިނިންގތައް ބޭއްވޭނެ ފެސިލިޓީއަކާއި  ބޭސިކް ކޮމިޔުނިޓީ ފެސިލިޓީތައް ޤާއިމްކޮށް، ޤައުމީ ކުޅިވަރުގެ 

ނެޓްވޯކެއް އުފެއްދުން
P5

" ގެ ހަރަކާތް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން                     100,000                            - އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް S2

ކުޅިވަރު އެސޯސިއޭޝަންތަކުން ސަރުކާރުގެ ފަންޑް ނޫން ފަންޑު ހޯދައިގެން ކުޅިވަރުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން                     400,000                            - P6

" ގެ ހަރަކާތް ހިންގުމުގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން                     400,000                            - އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ "ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް S2



f



177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 އާއިލާ ބަދަހިކުރުން  60.3

 )ހ( ތަޢާރަފު 

އަހަރުން ދަުށެގ ކުޑަކުދިންނެވ0ެ ޤައުމަކަށް ައންނަމުންދާ ތަރައްޤީއާއި  51އަކީ  94ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެ %
އިތުރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވ0ެ މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ  ބަދަލުތަކުގެ ބީދައިން ރާއްޖޭގައިވެސް ތަފާތު އިޖްތިމާޢީ މައްސަލަތައް

އާބާދީ ތޮއްޖެހި ވެރިރަށް މާލެއާިއ ޕްރޮވިންސްތަކުގެ ތަފާތު ބޮޑުވެ، މުއްސަނދިންނާއި ފަގީރުންގެ ަތފާތު ބޮޑުވެ، ޢާިއލާތަްއ 
ން އެންެމ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުރަނީ ރޫޅުން ފަދަ އިޖްތިމާޢީ ބޮޑެިތ މައްސަލަތައް ދަނީ ކުރިމަތިވަމުންނެވ0ެ މިބަދަުލތަކު

އަންހެނުންަނށާއި ކުޑަކުދިންނަށެެވ0 އަދި ރަށުން ބޭރުގައި މަސައްކަތްކުރަން ޖެހިފައިވާ ފިރިހެނުންގެ އަދަދު ގިނަވުމުގެ 
 ފައެވ0ެ ސަބަބުން ޢާއިލާގެ ތެރޭގައި ދިާމވާ މައްސަލަތައް އިތުރުވެ، އާއިލާ ރޫޅި ނިކަމެތިވެފައިވާ އަންހެނުން ވަނީ އިތުރުވެ

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ފެންވަރު ރަނގަޅު ހަރުދަނާ އިޖުތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން ފޯރުވައިދޭނެ ނިޒާމެއް ގައުމުގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް  50
 ފަސޭހަ ކަމާއެކު ލިބޭނެ މަގުފަހިޮކށްދިނުން 

އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުޑަކުދިންނާ، އަންހެނުްނނާ، ުއމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާ އަދި ޚާއްޞަ  20
 ކުރިއަށް ނެރުން 

 ޢާއިލާތަކުގެ ޞިއްޙަތާއި ދުޅަހެޔޮކަން ކުރިއެރުވުން  60

 ޤާނޫނާއި ޤަވައިދާ ޚިލާފްވާ ކުދިްނ އަނބުރާ މުޖުތަމަޢަށް ގެނެވޭނެ ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުން  90

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 ލާމަރުކަޒީ  އަދި މަރުކަޒީ ހަރުދަނާކޮށް ޚިދުމަތްތައް  ދެވޭ ރައްާކތެރިކުރުމަށް ޢާއިލާތައް ކުޑަކުދިންނާއި 50
 ޚިދުމަތްދިނުން  ޞޫލުންއު

 ޚާއްޞަ  އަދި މީހުންނާއި ދުވަސްވީ ުއމުރުން ،އަންހެުނންނާއި ،ކުޑަކުދިންނާއި ނެތިފައިވާ ފަރާތެއް އަޅާލާނެ 20
 އިމުުކރުންޤާ ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ ހެްއޓޭނެބެލެ މީުހން ބޭނުންވާ އެހީއަށް

 ެފންވަރުގައި  ޤައުމީ އެއްކޮށް ދާއިާރތައް ހުރިހާ ިޙމާޔަތްކުރުމަށް ޢާއިލާތައް ކުޑަކުދިންނާއި 60
 ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ހަރުދަނާ ފުރިހަމަ މަސައްކަތްކުރެވޭނެ

 އުމުރުން  ،އަންހެނުންނާއި  ކުދިންނާއިކުޑަ ތެރެއިން  ޕްރޮގްރާމްގެ ކުރުމުގެ ހޭުލންތެރި  ފެތުރުމާއި މަޢުލޫމާތު 90
 ކުރިއެރުވުން ޙައްޤުަތއް މީުހންގެ ބޭނުންވާ އެހީއަށް ޚާއްޞަ މީހުންނާއި ދުވަސްވީ

/ ގޮތަށް ކުރެވޭ  ވަކާލާތު ދުޅަހެޔޮކަމަށް ޢާއިލާތަކުގެ ،ޚިދުމަތްތައް ސިޔާސަތުތަކާއި ސަރުކާރުގެ 10
 ހުރުން އެއްގޮތްުކރެވިފައި ގޮތަށް މުޢާމަލާތުކުރެވޭ

 އެމަސައްކަތް  އިމްކޮށްޤާ ނިޒާމެއް ަޝރުޢީ ގެނެވޭނެފަދަ މުޖުތަމަޢުއަށް އަނބުރާ ކުދިން ކުށްކުރާ 30
 ފެށުން މަސައްކަތް އުފައްދައި  މަރުކަޒެއް ކުރެވޭނެފަދަ

 ވަނަ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވ0ެ  3، 1އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި 2.52
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ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

އާއިލާ ބަދަހިކުރުން                  1,422,255                             - 3.06

-                             255,695                     . ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް މަރުކަޒީ އަދި ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ޚިދުމަތްދިނުން P1

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޤާނޫނީ މާހައުލެއް ގާއިމުކުރުން.                       48,000                             - S1

-                             138,800                     
 ( ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ކުޑަކުދިންނާއި އާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ޕްރޮވިންޝަލް ލެވަލްގައި، (ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް

ތަމްރީން ލިބިފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއެކު ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާކުރުން
S2

-                             52,505                       

ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާސާތައް ހަދާ، މިހާރު ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް ބަލާ، އަދި އިތުރަށް ބޭނުންވާ ކަންތައްތައް 

ދެނެގަތުމާއި، ޢާއިލާތަކަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިދެވޭފަދަ ޤައުމީ ރިސޯސް ސެންޓަރެއް ގާއިމްކޮށް އަދި ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ޑޭޓާބޭސް އަތޮޅުތެރެއަށް 

ފުޅާކުރުން.
S3

-                             16,390                       
) ޕްރޮގްރާމްތައް  މަދަނީ ޖަމާޢަތްތަކާއި ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ އެހީގައި ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ (ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން

އެކުލަވާލުމާއެކު، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި، އާންމު ފަރުދުން ގުޅިގެން ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން.
S5

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                             126,900                     
އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތިފައިވާ ކުޑަކުދިންނާއި، އަންހެނުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބެލެހެއްޓޭނެ ހަރުދަނާ 

. ނިޒާމެއް ގާއިމުކުރުން
P2

-                             106,900                     
އަޅާލާނެ ފަރާތެއް ނެތިފައިވާ މީހުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު ހަރުދަނާކޮށް، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ބަލަހައްޓާނެ މަރުކަޒެއް އުފެއްދުމުގެ ޤަވާއިދެއް 

އެކުލަވާލުން
S1

-                             20,000                       
ދައުލަތުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވޭ، އަޅާލާނެ ފަރާތެއްނެތް ކުޑަކުދިން، އަންހެނުން، އުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންނަށް އަދި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ 

ނޑައެޅޭ  ސަރަހައްދުތަކުގައި ގާއިމުކުރުން. އަދި މިފަދަ މަރުކަޒެއް އަންހެންކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ގާއިމުކުރުން. މަރުކަޒުތައް ކަ
S2

-                             180,062                     . ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތައް ހިމާޔަތްކުރުމަށް ހުރިހާ ދާއިރާތައް އެއްކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ފުރިހަމަ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން P3

ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކާއި އަމިއްލަ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއެކު ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާނެ ޤައުމީ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުން.                       23,440                             - S1

-                             156,622                     
) ފަންނީ މީހުންނާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް ކޮމިޓީއެއް  ކުޑަކުދިންނާއި ޢާއިލާތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް، ކަމާގުޅޭ ދާއިރާތައް ހިމެނޭގޮތަށް (ގެ

އެކުލަވާލުން.
S3

-                             147,500                     
މަޢުލޫމާތު ފެތުރުމާއި ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންނާއި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ 

. މީހުންގެ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުން
P4

-                             145,000                     
ކުޑަދިންނާއި އަންހެނުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނާއި ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭ ގޮތުން އާންމުން  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ 

) އަމިއްލަ  ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި އެކު ހިންގުން ޕްރޮގްރާމްތައް  ( ބިހޭވިއަރ ޗޭންޖް ޕްރޮގްރާމް
S1

-                             2,500                         
އާންމު ރައްޔިތުންނަށް އަމާޒުކޮށް، ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި "ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތައް އަދި ޒިންމާތައް" މިނަމުގައި 

ޤައުމީ ފެންވަރުގެ ކެމްޕޭނެއް ހިންގުން. އަދި ކުޑަކުދިންގެ ޙައްޤުތަކާއި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ކުޑަކުދިންނާއި ރަޙްމަތްތެރި ވެބްސައިޓެއް ޤާއިމްކުރުން
S2



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމަޢުއަށް ގެނެވޭނެފަދަ ޝަރުޢީ ނިޒާމެއް ގާއިމްކޮށް އެ މަސައްކަތް ކުރެވޭނެފަދަ މަރުކަޒެއް އުފައްދައި މަސައްކަތް ފެށުން                     712,098                             - P6

-                             182,922                     
ކުށްކުރާ ކުދިން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ގެނައުމަށްޓަކައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޔުނިޓްއާއި، ކަމާބެހޭ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުން އެކުގައި މަސައްކަތްކޮށް މުއާމަލާތްކުރުން 

އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން
S2

ކުށްކުރާކުދިންނަކީ އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސް، މުޖުތަމައުއިން އެ ކުދިން ބަލައިގަންނާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން.                       70,000                             - S3

ކުޑަކުދިންގެ އަދުލު އިންސާފާއި ބެހޭގޮތުން ޝަރުޢީ ދާއިރާތަކާއި ފުލުހުންނަށާއި އާންމުންނަށް އަމާޒުކޮށް ހޭލުންތެރިކުރުމާބެހޭ ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން                       40,038                             - S4

ކުށްކުރާ ކުޑަކުދިންނާއި ޝަރީއަތާއިބެހޭގޮތުން ހާލަތުބަލާ ދިރާސާކުރުން.                       70,848                             - S5

ކުޑަކުދިން ކުއްކުރުމުން ދުރުހެލިކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން.                     348,290                             - S6
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 މަޢުލޫމާތާއި ޘަޤާފަތާއި އާޓްސް  70.7
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

ގައި ދިވެހިރާއްޖޭގައި ތަޢާރަފްކުރެވުނު އާޤާނޫުނއަސާސީގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި މީޑިޔާގެ 8..8އޯގަސްޓް 
ވަންކަން އަދި މަޢުލޫމާތު ހޯދާ، ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މިނިަވްނކަން ވަރަށް ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ލިބިދީފައިވެއެވ0ެ ދިވެހި މިނި

ރިކަ ރައްކާތެރިކޮްށ ބެލެހެއްޓުމާއި ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ޒިންމާ ނަގަނީ ދިވެހިބަހާއި ާތރީޚަށް ޚިދުމަތްކުރާ ޤައުމީ ޘަޤާފަތާއި ތަ
އާޓްސް ސެކްޓަރގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދާއިރާއިން ލިޔުންތެރިންނަށާއި ކުރެހުންތެރިންނާއި  މަރުކަޒުންނެވ0ެ ރާއްޖޭގެ

ޑިޒައިނަރުން އަދި އަތްތެރި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކާއި މިއުޒިކާއި ފިލްމު އުފައްދާ ފަާރތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން  
 ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައެވ0ެ 

 

 އް )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތަ 

 ަމުގެ ދާިއރާއިންނާއި އަދި އާމްދަނީ ހޯދޭނެ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި އާޓްސްގެ ހަރަކާތްތައް ޢުލީމުނިފޫހިފިލުވުމާއި ތ
ބަލުެގ ޖީލްތަކުގައި ފެންވަރު ރަނގަުޅ ފަންނުވެރިން ޤްޘަރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކުރިއެރުވުން އަދި މުސް

 މާޒުކުރެވިގެން އާޓްސް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޒުވާނުންނަށް އަ

  ޭހެރިޓޭޖް ސައިޓްތަކާއި )އާޓިފެކްޓްސް( ބެލެހެއްުޓމާއި މަޢުލޫމާތު  ފީޘަޤާރާއްޖޭގައި ތާރީޚީގޮތުން ފާހަގަކުރެވ
 އެއްކުރުން

  ިތަްމރީން ލިބިފައިވާ  ތާރީޚު ދަްއކުވައިދޭ މަޢުރަޒުތައް ކަމުގެޘަޤާަފތާއި ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދިވެހ
 ހުނަރުވެރިންގެ އެހީގައި ރާވައި ތަރައްޤީކުރުން 

  ާބިލިއްޔަުތ އިތުރުކުރުމާއި، ޤާއުމީ މަރުކަޒުގައި ދިރާސާކުރުމުގެ ފެންވަރާއި ޤަދިވެހިބަހާއި ތާރީޚަށް ޚިދުމަތްުކރ
ނޑައަޅުއްވާފައިވާ އްތިހާދުގެ ސަރުކާރުން އުފެއްދެއި 0ޕ0ީޑ0ިދިވެހިބަހާއި ތާރީޚާެބހޭދިރާސާތައް އެމް ވުމަށް ކަ

 ޔުނިވަރސިޓީއަށް ބަދަލުކުރެއްވުން 

 ެއް އުފައްދައި ހިންގުން ޘާރެއުމީ ދާރުލްއާޤަމުންނަށާއި ފަުތރުވެރިންނަށް އަމާޒުކުރެވިގެން އްއާ ދިވެހިރާއްޖޭގ 

 ީޑިޔާއެއް މިނިވަން ބްރޯޑްކާސްޓް ކޮމިޝަނެއް އުފެއްދުމާއި ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ނުފޯރުވޭނެފަދަ މިނިވަން މ
 އިމްކުރުންޤާ

 ަފޮތްކަލެކްޝަންތަކެއް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި،  މުންނަށް ފެންވަރު ރަނގަޅުއްއުމީ ކުތުބުޚާނާއިން އާޤ
 ކުތުބުޚާނާއަށް އެހީ ފޯރުކޮށްދިުންނ 

 ާޅު ކުރެވޭ މީޑީޔާއަކަށް ހެދުމާއި، ރާއްޖޭގެ މީޑިޔާއަކީ ޑިމޮކްރަސީގެ ހަމަކަމުގެ މަތިން މިނިވަންކަމާއެކު ޚިޔާލުފ
 ދުަތކަކަށް ހެދުން ޢި ވާޤަދުތަކަކީ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ލިބިދޭ ޢިވާޤަޔާއާބެހޭ އެކި ޑިމީ

  ެްއޓުމަށްޓަކައި ނެަޝނަލް ހެރިޓޭޖްށް ބެލެހެޖްކޮސާ ކުރުމާއި އަދި މިތަރިކަ މެނޭ ތަރިކައާެބހޭ ދިރާ  ފީޘަޤާރާއްޖޭގ 
 ސެންޓަރެއް އުފެއްދުން 

  ްނެޝަނަލް އާކައިވެއް އުފެއްދުނ 
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 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 

 ންމުންގެ އާ އުފެއްދުއްތެރިކަމާއި އާލާކޮށް ޙަރަކާތްތައް އާޓްސްގެ  ،ކުރުމާއި ތަރައްޤީ ހުނަރު ފަންނުވެރިންގެ 10
 އިތުރުކުރުން ޝައުގުވެރިކަން

 ހިމާޔަތްކުރުން ރައްކާތެރިކޮށް ތަރިކަ ބަހުގެ ދިވެހި 80

 ތަރައްޤީކޮށް ޚިުދމަތްތައް ހަރުަދނާކޮށް ހިންގުން ުކތުބުޚާނާގެ  ޤައުމީ ދަށުން ާޤނޫނެއްގެ  ބެހޭ ލައިބްރަރީއާ 70
 ފޯރުކޮށްދިނުން މުޅިރާއްޖެއަށް

 ރައްކާތެރިކުރުން  މާޔަތްކޮށްޙި ތަރިކަ ޘަޤާފީ އަދި އާޘާރީ ރާއްޖޭގެ 40

 ކުރުންޤާއިމު އާކައިވެއް ނޭޝަނަލް 50

 ލިބިދޭގޮތަށް ފުރުޞަތު ޚިޔާލުފާޅުކުރުމަށް  މިނިވަން ތަފާތު  ގޮތުގެމަތިން ބަޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނުއަސާސީގައި ރާއްޖޭގެ 60
 މަގުފަހިކޮށްދިނުން  އޮނިަގނޑަކަށް ޤަވާޢިދުތަކުގެ ބެހޭ މީޑިއާ

 ގޮތުން  ވިޔަފާރީގެ އަދި އުޅެވޭނެ ންނަށްމިލްކުވެރި ލަތްތަކުގެޞީވަ މީޑިއާގެ ޮގތެއްގައި ފެންނަ ދެފުށް ބޮޑު ހާމަކަން 70
 މާޙައުލަކަށް  މީޑިއާގެ ރަކާތްތެރިވެވޭނެފަދަޚަ ފުރިހަމައަށް ތަފާތުތަކާއެކުވެސް އަދި ،ވާދަކުރެވޭނެ ހަމަހަމަކަމާއެކު
 މަގުފަހިކުރުން

 އިސްކަން  ކުރުމަށް ތަރައްޤީ މިދާއިރާ ދެކިގެން ލަތެއްކަމުަގއިޞީވަ މުހިންމު ދަމަހައްޓާދޭ ޑިމޮކްރަސީ މީޑީއާއަކީ 80
 ދިނުން 

 ޤާބިލިއްޔަތު ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ މީޑީއާގައި އެކުވެސް ފިކުރާ ޚިޔާލާއި ތަފާތު މިނިވަންކަމާއި ފާޅުކުރުމުގެ ޚިޔާލު 90
 ކުރުން ތަރައްޤީ ވަސީލަތް އިންސާނީ ދާއިރާއިން ޕްރޮފެޝަނަލް  އަދި  ޓެކްނިކަލް އުފެއްދުމަށްޓަކައި

 ކޮމިއުނިޓީ  ނެޓްވޯކް' އާމީޑިއާތަކާއި މިގޮތުން އަދި ެގނައުން  ތަރައްޤީ އުމްރާނީ ބޭުނންވާ އިވުމަށްޓަކަ ތަރައްޤީ މީޑިއާ 1.0
 ކުރިއެރުވުން' އެންވަޔަރަމަންޓް

 

 ވަނަ ނަތީޖާއަށް ބަޖެޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވ0ެ  1,2,3,4,5,6,7,10އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި 8.18

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

މަޢުލޫމާތާއި ސަޤާފަތާއި އާރޓްސް                  1,233,520                       10,000 3.07

-                             505,292                     . މީޑީއާއަކީ ޑިމޮކްރަސީ ދަމަހައްޓާދޭ މުހިންމު ވަސީލަތެއްކަމުގައި ދެކިގެން މިދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް އިސްކަން ދިނުން P8

-                             505,292                     

މީޑިއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކޮށްގެން، މީޑީއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގައި އަދި މީޑިއާ 

ނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ޙަރަކާތްތެރިވާ ބަޔަކު ކަމުގައި ހެދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭފަދަ ގޮތަކަށް ޤާނޫނު  ނޑުތައް އަމިއްލައަށް ދެނެގަނެ، އެ މިންގަ އަކީ އަޚްލާޤީ މިންގަ

އިސްލާޙުކުރުން. އަދި މި ޤާނޫނު މެދުވެރިކޮށް މީޑިއާ ކައުންސިލެއް އުފެއްދުން
S1

10,000                       728,228                     
ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ތަފާތު ޚިޔާލާއި ފިކުރާ އެކުވެސް މީޑީއާގައި ޙަރަކާތްތެރިވުމުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޓެކްނިކަލް އަދި  

. ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއިން އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުން
P9

ކޮލްޖް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސްގައި މީޑީއާގެ ރޮގުން ތަޢްލީމާއި ތަމްރީން ދެވޭނެ ކޯސްތައް ހިމެނުން.                     491,228                             - S1

10,000                       237,000                     
މީޑީއާ ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނޭ ގޮތާއި އަދި މަޢްލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭގޮތުން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކަށާއި އެހެނިހެން އިދާރާތަކަށް މަޢްލޫމާތާއި 

ތަމްރީން ދިނުން.
S2

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ
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 ފަތުރުވެރިކަން  4.01
 

 )ހ( ތަޢާރަފު  

 

އެނދާއެކުގައެވެ.  182ރިސޯޓްގައި ހިމެނޭ އެންމެ  1ވަނަ އަހަރު  2971ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ފެށިގެން އައީ 
ށް ވަނީ ޓުއަރިސްޓް ރިސޯރޓްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައެވެ. ރަ 96ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް  1229

އެންމެ ފުރަތަމަ ރިސޯޓުތައް ތަރައްޤީ ކޮށްފައިވަނީ މާލޭ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓާ ގާތުން މެދުރާއްޖެތެރޭގައެވެ. 
ެވ. އަދި އާބާދު ވެފައިާވ ނަމަވެސް މިހާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ރިސޯޓުތަކާއި ހޮޓެލްތައް ހެދުމެ

 އެކިރަށްރަށުގައި ހޮޓެލްތައް ހެދުަމށް ބިންދޫކުރުމަކީވެސް ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެކެވެ.  

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް  

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓެނެވި ގޮތެއްގައި އިންވެސްްޓމަންޓް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭުނންވާ އިމްރާނީ އަދި  .2
 ނީ ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިކުރުން އުމްރާ

 ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަމްރީނާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަުތ އިތުރުކުރުން  .1

 ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ޙަރަކާތްތަކެއްގައި ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ޙިމާޔަތްކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން  .3

 ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ރެގިއުލޭޓްކުރުން އެންމެ ފުރިހަމަ އަދި އެދެވޭގޮތެއްގައި  .4

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ،އިތުރުކޮށް އިންވެސްޓްަމންޓް ،މަގުފަހިކޮށްދީ ކުރިއެރުމަށް ތަރައްޤީއާ ދެމެހެއްޓެނިވި ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ .2
 ރުކުުރންއިތު ފައިދާ އިޤްތިޞާދީ ިލބޭ އާއްމުންނަށް ފަތުރުވެރިކަމުން

 އިތުރުކުރުން ފުރުޞަތު ވަޒީފާގެ އިތުރުކޮށް ޙިއްޞާ ބައިވެރިވުމާ މުޖުތަމަޢުގެ ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ .1

 ތަރައްޤީކުރުން އިންފްރާސްޓްރަކްަޗރ ބޭނުންވާ ކުރިއެރުމަށް ދާއިރާގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ .3

 މަގުފަހިކުރުން  ތަރައްޤީއަށް މެހެއްޓެނިވިދެ ރައްކާތެރިކުރެވިގެން ތިމާވެށި ދާއިރާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ .4

 ،ތަޢާަރފްކުރަމުންދާ ކަންތައްތަކެއް އައު އަދި  ތަާފތު މުޖުތަމަޢުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ދިވެހިރާއްޖެއަކީ .5
 މަސައްކަތްކުރުން ދެމެހެއްޓުމަށް ގޮތުގައި މަންޒިލެއްގެ ިލބިަފއިވާ މަޤުބޫލުކަން ފަތުރުވެރިންގެ

ނޑާއި ރެގިއުލޭޓަރީ  އަދި ޤާނޫނީ ،ތަޢާރަފްކޮށް  ނިޒާމެއް ނެގޭނެ ކްސްޓެ ގޮތެއްގައި ހަމަހަމަ .6  ،އޮނިގަ
 ހަރުދަނާކުރުން ޤާބިލިއްޔަތު އިދާރީ މިނިސްޓްރީގެ

 

 އާގުޅޭ ޙަރަކާތަކަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ. 4ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނަތީޖާ  2012
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ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ފަތުރުވެރިކަން                   2,814,038                       21,400 4.01

-                             276,500                     
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްޤީއާ ކުރިއެރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީ، އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރުކޮށް، ފަތުރުވެރިކަމުން އާއްމުންނަށް ލިބޭ 

އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އިތުރުކުރުން
P1

ރިސޯޓް، ހޮޓާ، ލަގްޒަރީވިލާ އަދި ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑަށް ހެދުމަށްޓަކައި އާބާދީ ބޮޑު ހިސާބުތަކާ ކައިރި ރަށްރަށާއި، ބިން ފާހަގަކޮށް ތަރައްޤީކުރުން                         5,000                             - S1

-                             1,500                         
ކުއްޔަށްދެވޭ މުއްދަތަށް ބަދަލުގެނައުން ފަދަ ގޮތްގޮތުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކުންފުނިތަކުން އާއްމުންނަށް ހިއްސާ ވިއްކާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް 

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޤާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުން
S3

-                             270,000                     
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ ފަރާތްތަކާ ކަމާގުޅޭ ސަރުކާރުގެ ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު، ފަތުރުވެރިކަމުގެ މާސްޓަރޕްލޭން އިސްލާހުކޮށް އެއަށް 

އަމަލުކުރުން
S4

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މުޖުތަމަޢުގެ ބައިވެރިވުމާ ހިއްސާ އިތުރުކޮށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު އިތުރުކުރުން                       76,420                             - P2

-                             53,220                       
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ދޭތެރޭ ސްކޫލާ ކޮލެޖް ނިންމާ ކުދިންގެ ޝައުޤުވެރިކަން އުފެއްދުމަށްޓަކައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ މިދާއިރާއިން ލިބެން ހުރި 

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާގުޅޭ ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ސްކޫލްތަކުގައާއި، ކޮލެޖްގައި ހިންގުން
S2

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ބިދޭސީންގެ އަދަދަށްވުރެ ނިސްބަތުން އިތުރުކުރުން                       23,200                             - S8

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ ކުރިއެރުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުން                       51,000                             - P3

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އުފެދި ތަރައްޤީވުމަށް މަގުފަހިކުރުން                       51,000                             - S1

5,000                         961,710                     
ދިވެހިރާއްޖެއަކީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ތަފާތު އަދި އައު ކަންތައްތަކެއް ތަޢާރަފްކުރަމުންދާ، ފަތުރުވެރިންގެ މަޤުބޫލުކަން ލިބިފައިވާ މަންޒިލެއްގެ 

ގޮތުގައި ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
P5

5,000                         584,400                     

ވޯޓަރ ބޭސްޑް ތީމް ޕާކާއި، އަތޮޅުތަކުގައި ތާރީޚީ މަރުކަޒުތަކާއި، ޓްރެއިނިންގް ރިސޯޓާއި، ފެމިލީ ރިސޯޓާއި، ޓޫރިސްޓް ޝޮޕިންގް ކޮމްޕްލެކްސްތަކާއި، 

ޢެޑްވެންޗަރ ސްޕޯޓްސް އަދި ހެލްތް ޓޫރިޒަމް، ޔޮޓްފަހަރުގެ ޚިދުމަތާއި، ޕްރައިވެޓް އައިލަންޑާއި، ލަގްޒަރީ ވިލާތަކާއި، އާބާދުވެފައިވާ ރަށްރަށުގައި ޓޫރިސްޓް 

ވިލެޖްތައް ފަދަ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އައު ޕްރޮޑަކްޓްތައް ތަޢާރަފްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ދިރާސާކުރުން
S1

-                             122,935                     
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ޝާމިލުވާ ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރިއެރުމާއި، ވިޔަފާތީގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށް ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ އެކި މައުރުޒުތަކާއި، ފެއަރތަކާއި، 

ރޯޑްޝޯތަކާއި، ވަރކްޝޮޕްތަކުގައި ބައިވެރިވުން
S2



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، ކުރިއެރުންތައް ދޭހަކޮށްދޭ ލިޔެކިޔުން އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނައިގެން ތައްޔާރުކުރުން                     254,375                             - S3

ނޑާއި، މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ޤާބިލިއްޔަތު ހަރުދަނާކުރުން                  1,448,408                       16,400 ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ޓެކްސް ނެގޭނެ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް، ޤާނޫނީ އަދި ރެގިއުލޭޓަރީ އޮނިގަ P6

ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކޮށް ހިއްސާކުރާނެ ޑާޓާ މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން                  1,180,824                             - S8

-                             171,695                     
މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކޮށް، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ޕްރޮވިންސްތަކުގައި މިދާއިރާގެ މޮނިޓަރިންގް އަދި 

ރެގިއުލޭޓަރީ މަސައްކަތްކުރަން ފަރާތްތައް ތަމްރީންކުރުން
S9

16,400                       95,889                       
ކުއްލި ނުރައްކަލާއި، ކާރިސާތަކާ ކުރިމަތިލުމަށާއި، ސަލާމަތާއި، ރައްކާތެރިކަން އެންމެ މަތީ ފެންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޓޫރިޒަމް ކްރައިސިސް 

މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓެއް ޤާއިމްކޮށް ، ރިސޯޓްތަކާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ގުޅުންހުރި ތަންތަނުގައި ޑިޒާސްޓަރ ރެސްޕޮންސް ޓީމްތައް ޤާއިމްކުރުން
S12
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 މަސްވެރިކަން  20.4

 )ހ( ތަޢާރަފު 

ނޑުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދާތާ ވަރަށް ގިނަ ޒަމާންތަކެއް ވެފައިވާއިރު، ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން  ދިވެހިން ކަ
ޑަސްޓްރީ އައުމާގުޅިގެން އުފެދުނު ޑިމާންޑެއްގެ ސަބަބުންނެވ0ެ ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އާއްމުވެފައިވަނީ ދާދިފަހުން ޓޫރިޒަމް އިން

ނޑުމަހަށްކުރެވޭ ދޮށީގެ މަސްވެރިކަން،  މިއަދު މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ކަްނތައްަތކުގެ ތެރޭގައި ކަ
ފިލަނޑާގެ މަސްވެރިކަން އަދި އަތުނަނުގައި ކުރެވޭ ރީނދޫ އުރަހަ ކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަން، އިހީގެ މަސްވެރިކަން ހުއި

ފާނައާއި އެހެނިހެން ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަން ހިމެނެއެވ0ެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުން ފަހުގެ އަހަރުތަކުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ނޑުމަހާއި 6އާއި 2ޖ0ީޑ0ީޕ0ީގެ   އާ ދެމެދުގެ އިންސައްތައެއް ހިއްސާކުރެއެވ0ެ އަދި މިސިނާޢަތުން އެކްސްޕޯޓް ކުރެވޭކަ

ނޑުކުރި، ކޮތަޅުގައި އަދި ދަޅުގައި ބަންދުކުރި ބާވަތްތައް ދިވެހިރާއްޖެއަށް  ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލީގެ ތާޒާ، ފިނިކުރި، ގަ
 ބޭރުފައިސާ ލިބުމުގައި މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރެއެވ0ެ

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 ން ކަށަަވރުކުރުން މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކުރަނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައިކަ  10

 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ޒުވާނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުުރން   40

 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ވިޔަފާރިއާއި އެކްސްޕޯޓް އިތުރުކުރުން   30

 މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތް ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި މާލީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުން   20

 ސިނާޢަތުގައި ރިސާޗާއި ތަމްރީމް އަދި ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން  މަސްވެރިކަމުގެ  50

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ޙިއްސާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވި  10
 އުފެއްދުންތައް އިތުރުކުރުން ގޮތުގައި މަހާއި މަހުގެ

ބައިނަލްއަގުވާމީ މަހުގެ މާކެޓުގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އަތުން  40
 ހަމަޖައްސައިދިނުން ގަންނަ އަގު 

 އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުން މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތުގައި ވިޔަފާރީގެ މުޢާމަލާތް ތަރައްޤީކުރުމަްށ މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި 30

 ހޯދާދިނުން  ުފރުޞަތުތައް އިތުރުކުމުގެ ޤާބިލުކަން ތަމްރީނާއި ތަށްޢަސިނާ މަސްވެރިކަމުގެ 20

 މަހުގެ  ،އާލާކޮށް ދިރުވާ ވިއްސާ  މަސް  ،ކުރިއެރުވުމާއި ރިސާރޗް ސިނާއަތުގައި މަސްވެރިކަމުގެ 50
 އިތުރުކުރުން   އުފެއްދުންތެރިކަން

 އިމްކުރުން ޤާ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޒަމާނީ މަސްވެރިކަމުގެ 60

ނޑު ޤާނޫނީ މަސްވެރިކަމުގެ މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ތަރައްޤީކޮށް މަސްވެރިކަން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި 70  އޮނިގަ
   ހަރުދަނާކުރުން އިތުރަށް

 



f



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

މަސްވެރިކަން                   5,414,882              116,077,674 4.02

1,113,985                  343,446                     
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދުގައި މަސްވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ޙިއްޞާ ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރުމާއި ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަހާއި މަހުގެ އުފެއްދުންތައް 

އިތުރުކުރުން
P1

ލޭނުމަސްވެރިކަމާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން                     343,446                     975,122 S1

138,863                     -                            
  ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތުގައި ރީނދޫއުރަހަ ކަންނެލި އަދި ލޯބޮޑު ކަންނެލި މަސްވެރިކަން ކުރެވޭނެ ނިޒާމްތައް ގާއިމްކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ލޭނު މަސްވެރިކަމުގެ 

ފްލީޓެއް ގާއިމްކުރުމަށް އަމިއްލަފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުން
S2

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ބައިނަލްއަޤްވާމީ މަހުގެ މާރކެޓުގައި ކަޅުބިލަމަހުގެ އަގަށް އަންނަ ބަދަލާއެއްގޮތަށް ރާއްޖޭގެ މަސްވެރިން އަތުން މަސްގަންނަ އަގު ހަމަޖައްސައިދިނުން                     316,985                            - P2

) ތަންފީޒްކުރުން                     316,985                            - ނޑައެޅުމުގެ ސިޔާސަތު ފްލޯރ ޕްރައިސިންގ ޕޮލިސީއެއް (މަހަށް ލިބޭ އެންމެ ދަށް އަގު ކަ S1

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ވިޔަފާރިއާއި ޓްރޭޑް ތަރައްޤީކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއި އެކްސްޕޯޓް ކުރިއެރުވުން                  2,340,778                  2,692,979 P3

މަހުގެ ވިޔަފާރިއާއި ބެހޭ ފެއާރ ތަކާއި އެފަދަ އެހެން ޙަރަކާތްތަކުގައި ބައިވެރިވުން                     550,140                            - S5

" ބްރޭންޑް ގާއިމްކުރުން                            -                  1,267,979 ނޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް "މޯލްޑިވް ފިޝް ބައިނަލްއަޤްވާމީ މިންގަ S6

އޮއިވާލި ކަނދުފަތި އުފެއްދުމަށާއި، ކަނދުފަތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިފައިވާ މަރުކަޒެއް ހިންގުން                  1,790,638                  1,425,000 S7

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ތަމްރީނާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުމުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދާދިނުން                     365,500                       87,940 P4



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒު ގާއިމް ކުރުން                     166,468                       87,940 S1

-                            199,032                     
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާމެދު މީހުން އަހުލުވެރިކުރުވުމަށްޓަކައި ގައުމީފެންވަރުގައި ކެމްޕޭން ކުރުމާއި، މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތާމެދު ދިވެހި 

ޒުވާނުން ހޭލުންތެރިކުރުން
S2

މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގައި ރިސާރޗް ކުރިއެރުވުމާއި، މަސް ވިއްސާ ދިރުވާ އާލާކޮށް، މަހުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުން                     414,867                     240,880 P5

-                            184,292                     
މެރިކަލްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންކުރެވިދާނެ ރަށްރަށާއި، ފަޅުފަޅާއި، އެހެނިހެން ތަންތަން ފާހަގަކޮށް އެތަންތަން އެމަސައްކަތް ކުރުމަށްޓަކައި ކުއްޔަށް 

ދޫކުރުން
S5

މަސްވެރިކަމުގެ ތަފާސް ހިސާބުގެ ޞައްޙަކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ތަފާސް ހިސާބު އެއްކުރުމަށް ބޭނުން ކުރެވިދާނެ އެހެން ގޮތްތައް ތަޢާރަފްކުރުން                     230,575                     240,880 S7

މަސްވެރިކަމުގެ ޒަމާނީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ރާއްޖޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ގާއިމްކުރުން                       87,204                            - P6

S5  މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ޤާޢިމްކޮށްފައިވާ ފެސިލިޓީއާއި އިންފްރާ ސްޓްރަކްޗަރ މޮނިޓަރ ކުރުމާއި ދެމެހެއްޓުން                       87,204                            -



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ނޑު އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުން                  1,546,102                       95,000 ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތެއްގައި މަސްވެރިކަން ތަރައްޤީކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ P7

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމުގެ ޤާނޫނު އިޞްލާޙުކުރުން                     208,844                            - S1

ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް ކުރާ ތަފާތު މަސްވެރިކަން މެނޭޖް ކުރުމަށްޓަކައި މެނޭޖްމެންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލައި، ތަންފީޒްކޮށް ބެލެހެއްޓުން                     997,688                            - S3

95,000                       339,570                     
ޤައުމީ، ސަރަޙައްދީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޤަވާޢިދުތަކާއި އެއްގޮތަށް މޮނިޓަރކޮށް، ކޮންޓްރޯލްކޮށް އަދި ސަރވެއިލެންސް ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމާއި، 

ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ތަމްރީން ދިނުން
S6

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -              111,846,890

2- ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް                            -              111,846,890
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ނޑުވެރިކަން  40.3  ދަ
 

 ( ތަޢާރަފު ހ)

 

ނޑުވެރިކަމަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބައެއް، ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަ ރައްޔިތުންތަކެއް ދިރިއުޅުމަށް      ދަ
އްކަތެކެވ0ެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ގިނަ، ބައެއް ރަށްރަށުގައިވެްސ އެރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުން ކުރަމުންދާ މުހިންމު މަސަ

ނޑުވެރިކަްނ ބަލައިގަނެއެވ0ެ ވުމާއެުކ ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރައްޔިތުންެގ  އާމްދަނީ ހޯދާ ދެަވނަ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގައި ދަ
ނ ޑުހައިހޫނުކަމުން ދުރުވުމަްށ އަދި ރަނގަޅު ކާނާ ފުއްދުންތެރިކަން ހޯާދދިނުމަްށ ޚާއްޞަކޮށް ފަޤީރުކަމާއި ބަ

ނޑުވެރިކަން ވަނީ ތަރައްޤީކުރަންޖެހިފައެވ0ެ ހަމައެއާއެކު ރާއްޖޭގެ މިލޭނިއަމް ގޯލްސްގެ އެންމެ އިސް  ލިބިގަތުމަްށޓަކައި ދަ
ނޑުވެރިކަން ނޑި ޙާޞިލް ކުރުމަށްޓަކައިވެސް ދަ ނޑުދަ ވަނީ ތަރައްޤީކުރަން  އަސާސް ކަމުގައިވާ ފަޤީރުކަން ނައްތާލުމުގެ ލަ

 ޖެހިފައެވ0ެ 

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ތަރައްޤީ ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާލީ އަދި ފަންނީ އެހީ ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުން  10  ދަ

ކަން އިުތރުކުރުމަށްޓަކައި އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަުކގެ ބަރޯސާ ކުޑަ ކުރުމަށްޓަކައި އަދި ކާނާގެ ޔަޤީން 20
ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުން   އިތުރުކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ މާހައުލާގުޅޭ ބާވަތްތައް ހައްދާ އިތުުރކުރުންރާއްޖޭގެ ދަ

ނޑުވެރިންނަްށ ރަުށފެންވަރުގައާއި  30 ނޑުވެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ޓެކްނޮލިީޖތައް ަތާޢރަފްކޮށް ދަ ރާއްޖެއަށް ކަމުދާ ދަ
އްގައި އެެޓކްނޮލޮޖީގެ ބޭުނންކުރެވޭނެ ގޮްތތައް ރާވާ ހިންގުްނ، އަދި ިމކަމަށް ބޭުނންވާ ސަރަހައްދީ ފެންވަރެ

 ތަމްރީނުތައް ފޯރުކޮށްދިނުން 

ނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް ފަޤީރުކަން ނައްތާލައި، ރަނގަޅު ކާނާ ލިބޭގޮތް މަގުފަހިކޮށްިދނުން  40  ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ތަކެތި މާކެޓް ކުރުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުން 50  ދަ

ނޑު ހަރުދަނާކުރުން 60 ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުްނވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ އެކަމަށް ބޭނުންާވ  ދަ
 ވަސީލަތްތައް ޤާއިމްކުރުން

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 

( ސެކިއުރިޓީ ުފޑް) ންަކންޤީޔަ ލިބުމުގެ ކާނާ ކުޑަކުރުމަށާއި ބަރޯސާވުން ބާަވތްތަކަށް ކާނާގެ އެތެރެކުރެވޭ ބޭރުން 10
ނޑުވެރިކަން ކުރެވޭ ފުޅާދާއިރާގައި އުޞޫލުން ވިޔަފާރީގެ ހޯދުމަށްޓަކައި  ހަރުދަނާކުރުން ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ ދެމެހެއްޓެނިވި 20  ،ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ރައްޓެހި  ޓާއްތިމާވެ ،ބޭނުންވާ ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ނިޒާމް ދަ
  ކޮށްދިނުން ތަނަަވސް މަގު ލިބޭނޭ ސަރަޙައްދުތަކުން އެކި ރާއްޖޭގެ ވަސީލަތްތައް
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ނޑުވެރި 30  އުޞޫލުންކުރެވޭ ވިޔަފާރީގެ ،ހަރުދަނާކޮށްގެން ވިޔަފާރި އޭގެ ާމރކެޓްކޮށް އުފެއްދުންތައް ދަ
ނޑުވެރިކަމަށް  ަތރައްޤީކުރުން ލަތްތައްޞީވަ އުމްރާނީ އަދި ވިއުގަ ނިޒާމާއި ބޭނުންވާ ދިނުމަށްޓަކައި ހިތްވަރު ދަ

ނޑުވެރިކަމުގެ 40 ( ލަތްތައްޞީވަ މުއައްސަސާތަކުގެ) ކެޕޭސިޓީ ޓިއުޝަަނލް އިންސްޓި ދިރުވުމަށްޓަކައި ސިނާއަތު ދަ
 ހަރުދަނާކުރުން

ނޑުވެރިކަމާއި 50 ނޑުވެރިކަމުގެ ،ބޭނުންކުރުުމގައާއި ވަޞީލަތްތައް ޤުދުރަތީ ގުޅުންހުރި  ދަ  ކުރިއެރުވުމަށް  ރާ ދާއި  ދަ
 ހިންގުން  ހަރުދަނާކޮށް އޮނިަގނޑު ޤާނޫނީ ކުރުމަށް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭ

 

 އާގުޅޭ ޙަރަކާތަކަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވ0ެ   5ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނަތީޖާ  2012

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ނޑުވެރިކަން                  3,297,157                33,661,578 ދަ 4.03

4,107,552                  462,180                     
) ހޯދުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުން  ބޭރުން އެތެރެކުރެވޭ ކާނާގެ ބާވަތްތަކަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމަށާއި ކާނާ ލިބުމުގެ ޔަގީންކަން (ފުޑް ސެކިއުރިޓީ

ނޑުވެރިކަން ހަރުދަނާކުރުން ފުޅާދާއިރާގައި ކުރެވޭ ދަ
P1

2,508,934                  48,250                       
އިލްމީ ދިރާސާގެ އަލީގައާއި، ހަރުދަނާ އެކްސްޓެންޝަން ވިއުގައެއްގެ ތެރެއިން، ރާއްޖޭގައި ހެއްދިދާނެ އައު ބާވަތްތައް ދެނެގަތުމާއި، ފެންދޭނެ އެކަށީގެންވާ 

ނިޒާމެއް ތަރައްޤީކުރުން
S1

އޮއްޓަރުހުރި ކާނާއާއި ގުޅުންހުރި އާދަތަކާއި މަޢުލޫމާތުތައް، ދިރާސާތާއި، ތަމްރީނުތަކުގައި އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވުމުގެ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ހިމެނުން                     413,930                  1,598,618 S5

1,061,798                  854,142                     
ނޑުވެރިކަމުގެ ނިޒާމް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ، ތިމާވެށްޓާ ރައްޓެހި ޓެކްނޮލޮޖީއާއި، ވަސީލަތްތައް ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން  ދެމެހެއްޓެނިވި ދަ

ލިބޭނޭ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުން
P2

560,000                     155,250                     
ރާއްޖޭން ލިބެންހުރި ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އޯގެނިކް ގަސްކާނާ އަމިއްލައަށް އުފައްދައި އެހެން ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން 

އިތުރުކުރުން
S1

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު، ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަޙައްދުތަކުން ގަންނަން ލިބޭނޭ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުން                     480,000                            - ދަ S2

ޤުދުރަތީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން، ގަސްގަހަށްޖެހޭ ބަލިތައް ކޮންޓްރޯލް ކުރެވޭނޭ ގޮތްތައް ކުރިއެރުވުން                     218,892                     501,798 S3

337,253                     -                            
ނޑުވެރިކަމަށް ހިތްވަރު ދިނުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ  ނޑުވެރި އުފެއްދުންތައް މާރކެޓްކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރި ހަރުދަނާކޮށްގެން، ވިޔަފާރީގެ އުޞޫލުންކުރެވޭ ދަ ދަ

ނިޒާމާއި ވިއުގަ އަދި އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
P3

200,000                     -                            
ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމަށާއި، ވެލިއު އެޑަޑް އެގްރިކަލްޗަރަލް ޕްރޮޑަކްޓްސް (އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްގެން އެއެއްޗެއްގެ އަގު  ދަ

) އަށް މާރކެޓް ހޯދުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން މަތިކުރެވިފައިވާ ބާވަތްތައް
S4

އާއްމު ފަރާތްތަކާއި ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތްތައް ނުވަތަ އާއްމު ވިޔަފާރިތަކާއި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތައް ލައްވައި ވެލިއު އެޑިޝަންގެ ހިންގުވުމަށް ބާރުއެޅުން                            -                     137,253 S7

ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު އިތުރަށް ތަރައްޤީ ކުރުން                  1,930,835                     379,993 ޖިންސީ ހަމަހަމަކަން ނުގެއްލޭ ގޮތެއްގައި، ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުންހިފުން ފުޅާކޮށްގެން ދަ P4

379,993                     1,628,730                  
ނޑުވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތަކަށް ވެލިއު އެޑިޝަން  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ވަސީލަތްތައް ބެލެހެއްޓުމަށް އަމާޒުކުރެވޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނިޒާމްތައް ހިމަނައިގެން ދަ

އިތުރުކުރުން
S1

ނޑުވެރިކަމުގެ އައު ނިޒާމްތައް ތަޢާރަފްކުރުން                         8,000                            - ރާއްޖެއާ ގުޅޭ އައު ޓެކްނޮލޮޖީއާއި ދަ S2

ނޑެއް ޤާއިމް ކުރުން                     294,105                            - ނޑުވެރިކަމާ ގުޅުން ހުރި މައުލޫމާތު ޙިއްސާކުރެވޭނެ ހަރުދަނާ އޮނިގަ ދަ S3



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

) ހަރުދަނާކުރުން                       50,000                       18,982 ނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ދިރުވުމަށްޓަކައި އިންސްޓީޓިއުޝަނަލް ކެޕޭސިޓީ (މުއައްސަސާތަކުގެ ވަސީލަތްތައް ދަ P5

ނޑުވެރިކަމުގެ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި، ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގެ މަރުކަޒީ ލެބޯރެޓަރީއެއް ގާއިމްކުރުން                       50,000                       18,982 ރާއްޖޭގެ ދަ S1

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                27,756,000

2- ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް                            -                12,336,000

3- ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑައިވަރސިފިކޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް                            -                15,420,000
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 ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި  4.04
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

ނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވަނީ ޓޫރިޒަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ. ނަމަވެސް މާލީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު މައިގަ
އާމްދަނީ އާންމުންގެ މެދުގައި ބެހިގެން ނުދިއުމުގެ ސަބަބުން މިދެ ދާއިރާއިން ލިބޭ  ސިޔާސަތުގެ ތެރެއިން ދައުލަތައް ލިބޭ

އާމްދަނީގެ މުއްސަނދިކަން ގިަނ ދިވެހިން ޙިއްޞާނުކުރެއެވެ. އަދި ފަޤީރުކަމާބެހޭގޮތުން ކުރެވިަފއިވަ ދިރާސާއަށްބަލާއިރު 
ވެ. އަދި އިޤްތިޞާދީ ހަރަކާތްތައް މާލެއާއި މާލެ ކައިރި މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގެ އާމްދަނީގެ ތަފާތު އަންނަނީ ބޮޑުވަމުންނެ 

ސަރަޙައްދުގައި ޖަމާވުމުގެ ސަބަބުން އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ވަޒީފާ ލިބުން ހަނިވެ އިޤްތިޞާދީ ފުރުޞަތުތަްއ 
އި އިޤްތިޞާދު ފުޅާކޮށް މަދުވެފައިވެއެވެ. މިހެންކަމުން މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއާ 

 ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަތޮޅު ފެންވަރުގަޔާއި ރަށު ފެންވަރުގައި ވަޒީފައާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުަތއް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތާއި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިުނން އެއްުފރާޅެއްގެ ދަށަށް   .1
 ގެނައުން 

ކުދި އަދި މެދު ފަްނތީގެ ވިޔަާފރިތައް އިޤްތިޞާދުގައި މިހާަރށްުވރެ ބޮޑު ރޯލެއް އަދާކުރުމަށްޓަކަިއ ފުރުޞަތުތައް   .2
 ށްދިުނންހޯދައިދިނުމާއި އެހީ ފޯރުކޮ

ޚާއްޞަ ގޮތެއްގައި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައާއި އަތޮޅާއި ރަށު ފެންވަރުގައި އެސް.އެމް.އީ.ތަކުގެ އެހީގައި   .3
 ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ފުރުޞަތުތައް އިތުރުކޮށްދިުނން 

ތައް ހަރުދަނާކުރުމާއި އިޤްތިޞާދު އިތުރަށް ފުޅާކޮްށ ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި  .4
 މިސެކްޓަރުގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން 

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 

 ހެކީގެ މައްޗަށް ރޭވޭ ސިޔާސަތުތައް އެކުލަވާލާނެ އިންތިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .1

ތަކަށް އެހީތެރިކަން އިނނާޔަތްދޭނެ ސްކީމް ޤާއިމްކުރުމާއި، އެންމެ ކުދި، ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި .2
 ފޯރުކޮށްދޭނެ އެހެނިހެން ޤާއިމްުކރުން

 ވަސީލަތުގެ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުން އިންސާނީ ވިޔަފާރިތަކުގެ ފަންތީގެ މެދު އަދި ކުދި .3

ނޑު އިޤްތިޞާދީ ދާއިރާތަކުގެ ތެރެއަށް އެސް.އެމް.އީ.ތަކުން ވަންނަ މިންވަރާއި ގުޅުން ޤާއިމްކުރުން  .4 މައިގަ
 އިތުރުވުން

 



f



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި                   1,919,250                50,080,000 4.04

-                            216,000                     
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ސެކްޓަރ ރަސްމީކޮށް، ދިރާސާގެ އަލީގައި ސިޔާސަތު އެކުލާލުމަށް މަގުފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ސެކްޓަރާއިގުޅޭ މަޢުލޫމާތު 

އެއްކުރުން
P1

ޤާނޫނުތަކާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުން                     216,000                            - S2

80,000                       1,515,325                  
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިއާއި ގުޅޭ ސިޔާސަތު އެކުލަވާލުން އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނެސް، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީގެ ޚިދްމަތްތައް އެއްތަނަކުން ދެވޭނެ 

ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން
P2

-                            14,000                       
.އީ ކައުންސިލެއް  .އެމް ނޑައަޅާ ޤަވާޢިދު ހަދާ ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި އެސް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ސިޔާސަތު ކަ

ޤާއިމުކުރުން
S1

.އީ ބޭންކެއް ޤާއިމްކުރުން                     100,000                            - .އެމް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާއާއި ކްރެޑިޓްލިބޭނެ ގޮތްތައް ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން އެސް S2

80,000                       1,401,325                  
.އީ ބެންކްގެ އެހީގައި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަރައްޤީކުރުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރި ތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތް ނުވަތަ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސާރވިސް  .އެމް އެސް

. .ތަކަށް ތަްމރީނާއި އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުން .އީ .އެމް ދެވޭނެ ނިޒާމެއް ހުރިހާ ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ޤާއިމްކޮށް އެސް
S3

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

50,000,000                84,275                       
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ތަކަށް ޚާއްޞަ ކުރެވޭ އިނާޔަތްތަކާއި، ވިޔަފާރި ތަރައްޤީގެ ޚިދުމަތްތަކާއި އެހެނިހެން އެހީތައް ފޯރުވައިދިނުމަށް މަގު 

ފަހިކުރުން
P3

50,000,000                
.އީ ބޭންކް މެދުވެރިކޮށް ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްޞަކުރެވިގެން އިންޓަރެސްޓް ކުޑަ ކްރެޑިޓް  .އެމް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއާއި އެސް

ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން
S2

ވިޔަފާރީގައި ޝާމިލްވާ އެކިއެކި ސެކްޓަރތަކަށް ނިސްބަތްކޮށް ޤައުމީ ފެންވަރުގައާއި ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގައި ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން                       84,275                            - S8

-                            11,130                       . ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ތަރައްޤީއާއި ހިންގުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކުރުން P4

-                            11,130                       . ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ކުދި އަދި  މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ތަރައްޤީގައި ޝާމިލްވާ މުވައްޒަފުން ތަމްރީނު ކުރުން S2

-                            92,520                       . އިޤްތިސާދުގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް ގުޅުން އިތުރުކުރުން P5

މާރކެޓްގެ ގުޅުން ބަދަހިކޮށްދޭ ސެކްޓަރތަކުގައި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހަރުދަނާކުރުން                       92,520                            - S2
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 ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން  50.4
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

ނޑު ދާއިރާތަކުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަން، ކޮންސް ޓްރަކްޝަން، މިހާރު ރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދަށް ޙިއްސާ ކުރާ މައިގަ
ނޑިވެރިކަން އަދި ދަތުރުފަތުރުގެ ދާއިރާ ހިެމނެއެވ0ެ މިދާއިރާތަކުގެ ސަަބބުްނ ވަޒީފާތައް އުފެދި އަދި  މަސްވެރިކަމާއި ދަ
އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް އާމްދަނީ ޯހދޭނޭ މަގު ަތނަވަސްވެގެންދެއެވ0ެ ޚާއްޞަކޮށް އަތޮޅުތަކުގެ ތެޭރގައި ދިރިއުޅެމުންގެންދާ 

ނޑުވެރިކަން، ފަތުރުވެރިކަނަ އަދި ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ދާއިރާއަކީ އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ވަރަށް ޢާއިލާތަކަށް  މަސްވެރިކަމާއި ދަ
ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާ ަދއްކާގޮތުން ދިރިއުޅުމަށް  2..6މުހިއްމު ވަސީލަތަކަށް ވަނީ ވެފައެވ0ެ 

އެވ0ެ ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ މިންވަރު ނިސްބަތުން ޒުވާނުންނާއި  00.610މަސައްކަތެއްކުރަމުންގެންދާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 
އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި މައްޗެވ0ެ އަދި އަތޮޅުތަކުގެ ތެރޭގައި ވަޒީފާ އަދާނުކުރާ ޒުވާނުންނާއި އަންހެނުންގެ ފަރަގު ވަރަށް 

 ބޮޑެވ0ެ 

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ންނަ މީހުންނަކީ މަތީ ފެންވަރަކަށް ހުނަރު ލިބިގެންިތިބ، މަސައްކަތުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ނިކު  00
 މާހައުލަށް ބޭުނންވާ ޑިސިޕްލިން ލިބިގެންިތބި ބަޔަކަށްހެުދން 

 ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ހިއްސާކުރާ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އެކިއެކި ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުން  60

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ލިބެން ހުރި މިންވަރުގެ ފަަރގު ކުޑަކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައިވެސް  10
 މަސައްކަތްކުރުން

 އަންހެނުންނާއި ޒުވާުނން ވަޒީފާއަށް ދިއުމަށް ބާރުއެޅުނ0ް  50

ދިން ވަޒީފާއަކަށް ދިއުމަށް ހުނަރެއް ދަސްކުރުމަށް ޓިވެޓް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް މަގު ސްކޫލް ނިންމާ ކު 40
ތަނަވަސްކޮށްދީ އަދި އެއްވަޒީފާއިންއަނެއް ވަޒީފާއަށް ބަދަލުވާ މީހުންނަށްވެސް ހުނަރެއް ލިބުމުގެ މަގު 

 ތަނަވަސްކޮށްދިނުން 

 ޓިެވޓް އޮތޯރިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން  ޓިވެޓް ސިސްޓަމް އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި 20

ރޑްތަކަށް ބެލުން  70  އެމްޕްލޯއިމެންޓް ސެކްޓަރ މެނޭޖްކުރުމުގައި އައ0ިއޯއ0ެއެލް ގެ ސްޓޭންޑަ

ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާ ބާޒާރު އަދި ވަޒީފާތަކަށް ގެނެވޭ ބިދޭސީން މޮނިޓަރ ކުރުމަށްޓަކައި ހަރުދަނާ ސިސްޓަމެއް  80
 ގާއިމްކުރުން 

 ލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ހާޞި 

 

 ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް  އްދެއްގައި ޙައެސަރަ އިތުރުކޮށް ތައްފުރުޞަތު ވަޒީފާގެ ސަރަހައްދެއްގައި ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ .1
 ފަހިކޮށްދިނުން  މަގު ތުލިޭބނެޞަފުރު  ވަޒީފާގެ އްދަކުންޙައެސަރަ
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 ބިނާުކރުން މާހައުލެއް ރައްޤީކުރާނެތަ ތަމްރީނުކޮށް  ލަތްތައްވަޞީ އިްނސާނީ ބޭނުންވާ ބާޒާރަށް ވަޒީފާގެ 60

 ބަޔަކަށް  އަދާކުރާ ވަޒީފާ  މުސާރައިގެ ބޮޑު ދިވެހިންނަކީ ތައްޔާރުކޮށް ދިވެހިން ވަޒީފާތަކަށް މަތީފަންތީގެ އަދި މެދު 10
 ފުޅާކުރުން ތުޞަފުރު ކޮށްޞަޚާއް އަންެހނުންަނށް މިގޮތުނ0ް ހެދުން

 ކަމަށް  އަދި ޚިދުމަތްެތރި ޒިއްމާދާރު ލިބިފައިވާ ޤާިބލްކަން އިުހނަރާ ފަންނީ ދާއިރާތަކުގައި  އެކި ދިވެހިންނަކީ 50
 ހެުދން  ބައަކަށް ދެމިތިބޭ ވަޒީފާގައި  ބަޔަކަށްވެތިބެ ކަމޭހިތާ

 ފަރާތާއި  އަދާކުރާ ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދި އިދާރާތައް ތަންފީޒުކުރާ ޤަަވއިދު ،ޤަވައިދާއި ބެހޭ ވަޒީފާއާ 40
 ތަންފީޒުކުރުން މުއާހަދާ އ0ޯ އެމ0ް އައި އިތުރުން މީގ0ެ ހަރުދަނާކުރުން އްލުކުރާގޮތްޙަ މައްސަލަތައް ޖެހޭ ދެމެދު

 ނިޒާމެއް  ަހރުދަނާ މޮިނޓަރކުރާނެ ކަންތައް މި  ،އްލުކުރުމާއިޙަ ،ފާހަގަކޮށް މައްސަލަތައް ބިދޭސީންނާގުޅޭ 20
 ޤާއިމުކުރުން

 

 އާގުޅޭ ޙަރަކާތަކަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވ0ެ 1އަދި  6ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނަތީޖާ  6.06

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ވަޒީފާއާއި އިންސާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން                   6,089,950                  3,627,977 4.05

50,000                       2,493,242                  
ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސަރަހައްދެއްގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް އެސަރަހައްދެއްގައި ދިރިއުޅޭމީހުންނަށް އެސަރަހައްދަކުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުލިބޭނެ މަގު 

ފަހިކޮށްދިނުން
P1

-                            90,221                       
ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި ބިދޭސީން އުޅޭ ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ގެނައުމަށް، ޒުވާނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން  މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ (ޖޮބް ޝެޑޮއިންގ) 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ރަވާއި ހިންގުން
S1

ޕްރޮވިންސް ލެވެލާއި ރަށުފެންވަރުގެ ޖޮބްސެންޓަރުތައް ޤާއިމުކޮށް އެތަންތަނުން މުވައްޒަފުން ތަމްރީނުކުރުން                  2,328,021                            - S2

ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތާއި، ހުނަރު ބިނާކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ސިޔާސަތުއެއް އެކުލަވާލުން                       75,000                       50,000 S3

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

50,000                       1,397,270                  
ދިވެހިންނަކީ އެކި ދާއިރާތަކުގައި ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ޒިއްމާދާރު ޚިދުމަތްތެރި އަދި ކަމަށް ކަމޭހިތާ ބަޔަކަށްވެތިބެ ވަޒީފާގައި ދެމިތިބޭ 

ބައަކަށް ހެދުން
P4

ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ނިޒާމާ ގުޅުވައިގެން ނޭޝަނަލް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން                     100,000                            - S1

ފަންނީ އަދި ހުނަރުވެރި ވަޒީފާތަކުގެ މީހުންގެ ފެންވަރާއި ހުނަރު ޓެސްޓްކުރާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން                  1,297,270                       50,000 S4

3,527,977                  1,328,938                  
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޤަވައިދާއި، ޤަވައިދު ތަންފީޒުކުރާ އިދާރާތައް އަދި ވަޒީފާ ދޭފަރާތާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފަރާތާއި ދެމެދު ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާގޮތް 

. އޯ މުއާހަދާ ތަންފީޒުކުރުން . އެމް . މީގެ އިތުރުން އައި ހަރުދަނާކުރުން
P5

.ގެ ފަންނީ އެހީގައި ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީއާއި އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން                  1,277,438                  3,527,977 .އޯ .އެލް އައި S1

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ގޮފިތައް އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމުކުރުން                       40,000                            - S2

ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ވަޒީފާ އަދާކުރާފަރާތްތަކުގެ ދެމެދުގައި ޖެހޭ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމަށް އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދު ހެދުން                       11,500                            - S3



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ބިދޭސީންނާގުޅޭ މައްސަލަތައް ފާހަގަކޮށް، ހައްލުކުރުމާއި، މި ކަންތައް މޮނިޓަރކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން                     870,500                            - P6

ވަޒީފާ އަދާކުރާ ބިދޭސިންގެ ކަންތައް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށަކުން އިންސްޕެކްޓްކޮށް އަދި މޮނިޓަރކުރާނެ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން                     566,000                            - S1

ނޑައަޅާ ގަވައިދެއް އެކުލަވާލުން                     304,500                            - މަސައްކަތްކުރާ މިހުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ ދިރިއުޅުމުގެ އަދި މަސައްކަތުގެ މާހައުލުގެ އެންމެ ކުޑަމިން ކަ S2
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 ތިމާވެށި   40.6

 
 )ހ( ތަޢާރަފު    

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ތިމާވެއްޓާއި ދިރޭތަކެތީގެ މުއްސަނދިކަމާއި، ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަާކއި، ރީތިކަން މިހާރުގެ 
ީޖލުތަކުގެ މަންފާއަށްޓަކައި ރައްާކތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ ދައުލަުތގެ އަސާސީ ވާޖިބެކެވ0ެ  ޖީލުތަކަށާއި، އަްނނާން އޮތް

އިޤްތިޞާދީ  އަދި އިްޖތިމާީޢ ކުރިއެރުން ހޯދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ތިމާވެށި ޙިމާޔަތްކުރެވޭ، ދެމެހެއްެޓނިވި 
ށް ހެދުމަށާއި، މިފަދަ ހަރަކާތްތަުކގެ ސަބަބުން ތިމާވެށި ތަރައްޤީގެ އުޞޫލުތަކުގެ މަތީން ކުރެވޭ ކަންތައްތައް ކަމަ

ތަޣައްޔަރުވިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ިދރޭތަކެތީގެ ނަސްލެއް ެނތިގެން ދިޔަ ނުދިނުމަށާއި، ތިމާވެށި ަހލާކުވިޔަ ނުދިނުމަށާއި، 
 ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތައް ބޭކާރުވިޔަ ނުދިނުމަށް ދައުލަުތން ބާރުއަޅަން ވާނެވ0ެ 

 

 މްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް )ށ( ޕްރޮގްރާ 

 

ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި ގުޅޭގޮތުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި އެންމެ އިސްދައުރެއް އަދާ ކުރާ ބަޔަކަށް  10
 ރާއްޖެވުން

 މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކަށް ޭހނުން  20

 ތެރިކޮށް ދެމެހެއްުޓންއިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީ ފާގަތިކަމާެއކު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޤުދުރަތީ ތިމާވެށި ރައްކާ 30

 ޖައްވަށް އަރައިގެންދާ ގްރީން ހައުސް ގޭސްތައް މަދުކުރުމާއި ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުން  40

ރަނގަޅު ޞިއްހަތެއް ލިބިފައިވާ އާބާދީއެއް އުފެއްދުމަށްޓަކައި ރަނގަޅު ގޮތުގައި ކުނި ނައްތާލައި ތިމާވެށި  50
 ތަޣައްޔަރުވުން ކުޑަކުރުން

ވެއްޓާއި ރަށްޓެހިގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކޮށް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ތިމާ 60
 ދެނެގަނެ އެކަންކަން ޤަޫބލުކޮށް ެއމަގުން ޢަމަލުތައް ބެހެްއޓުން 

 

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 

 ވަރުގަދަކުރުން  0އ0ޭއައ0ިއީ ބާރުއެުޅމާއެކު މޮނިޓަރިންނަށް 0އ0ޭއައ0ިއީ ،ރަފްކުރުމާއިޢާތަ 0އ0ޭއ0ީއެސް 10
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 ،ދެމެހެއްޓުމާއި ތިމާވެށ0ިއެ ދިރޭތަކެއްޗާއިއެކު ބާަވތްތަުކގެ ތަާފތު އެންމެހާ ެއކުލެވޭ ތިމާވެށީގައި ޤުދުރަތީ ރާއްޖޭގެ 20
 ލިބިގަތުން  ފައިދާ ބޮޑު ެއންމެ ލިބޭ ތިމާވެށިން

 ރަށްރަށްވަށައިގެން  ،ކުޑަކުރުމާއި ގެއްލުން ލިބޭ ކާރިސާތަކުން  ،އަސަރާއި ކުރާ އަންނަބަދަލުތަކުން މޫސުމަށް 30
ނޑުދޮށާއި އޮންނަ  އުފެއްުދން  ތްތަކެއްޢަޖަމާ ތައްޔާރުވެތިބޭ އެކަމަށް ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި މޫދު ،ގޮ

ނޑުދޮށްތައް 40 ނޑުދޮށްތައް ،ތިބުމާއި ތައްޔާރުވެ އެކަމަށް ކުޑަކޮށް ދިއުން ގިރެމުންދާ ގޮ  ދިޔުމުން ަރމުންދާގި ގޮ
 އުފެއްދުން ނިާޒމެއް އެހީތެރިވާނެ ފަރާތްތަކަށް އަސަރުކުރާ އާމްދަނީއަށް ،މުދަލާއި

 އިންސާނީ ޭބނުންކޮްށގެން ގޮްތތައް ެއކަށީގެންވާ ތިމާވެއްޓާ  ރަށްރަށުގެ އަދި ކުރެވިދާނެ އިޤްތިޞާދީގޮތުން  50
 ނައްތާލުން  ކުނި ގޮތަކަށް އަސަރުނުކުރާނެ ނޭދެވޭ  ތިމާވެއްޓަށް ،ތާއިޙަޞިއް

 ަރއްކާތެރިކުރުން ތިމާވެށި ،މީހުންނާއި  ކެމިަކލްތަކުން ،ކުނިބުންޏާއި ނުރައްކާތެރި 60

 ސާފުވުން ޖައްވު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ތުޙަޞިއް އިންސާނީ 70

 ޤާއިމުކުރުން ނިޒާމެއް ހިންގޭނެ ލާމަރުކަޒީކޮށް  ކަންކަން ތިމާވެށީގެ 80

 ކާރބަން ރާއްޖެއަކީ ނިޔަލަށް ގެ 2.19 ،ކުޑަކުރުމާއި މިންވަރު ދޭއުފެ ކާރަބން މަސައްކަތުން އިޤްތިޞާދީ 90
 ހެދުން ކަމުގައި ޤައުމެއް ނިއުޓްރަލް

 ކިބައިގައި  ތިމާގެ ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތިމާވެށި ބަދަލުކޮށް އާދަތައް ދިރިއުޅުމުގެ ރައްޓެހިގޮތަށް ތިމާވެއްޓާއި 1.0
  ބެހެއްޓުން ަޢމަލުތައް އެމަގުން ށްބޫލުކޮޤަ އެކަންކަން ދެނެަގނެ ސިފަތައް ހުންނަންޖެހޭ

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ތިމާވެށި               152,352,764              111,689,933 4.06

.އޭ ވަރުގަދަކުރުން                     598,740                     580,000 .އައި .އޭ މޮނިޓަރިންނަށް ބާރުއެޅުމާއެކު އީ .އައި .އޭ ތައާރަފްކުރުމާއި، އީ .އީ އެސް P1

) އެއް އުފެއްދުން                       30,000                       80,000 . ތަކުން ލިބޭ މަޢުލޫމަތުގެ ބޭނުން ކޮށްގެން ތިމާވެއްޓާބެހޭ ޑޭޓާ ބޭސް (ޖިއޯގްރަފީއާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު .އޭ .އައި އީ S2

-                            65,000                       
.ގެ މަސައްކަތް ހިގާގޮތް  .އޭ .އައި . ޤަވާޢިދާއި އީ .އޭ .އައި ތިމާވެއްޓާބެހޭގޮތުން ހެދިފައި ހުރި ޤާނޫނުތަކާއި، ސިޔާސަތުތައް މުރާޖާކޮށް ނިންމުމާއި އަދި މިކަމުގައި އީ

ހިމެނުން
S5

.ގެ ފެންވަރުބަލާ ވަޒަންކުރުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތައް ވަރުގަދަކުރުން                     355,880                            - .އޭ .އައި އީ S6

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ތަރައްޤީގެ ކަންކަމަށް ރަނގަޅު ސަރަހައްދުތައް ހޮވައި، ތިމާވެއްޓާބެހޭ ގައިޑްލައިނެއް އުފެއްދުން                       30,000                            - S11

. މޮނިޓަރކުރުމާއި، އެކަން ކުރުވުމަކީ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުން ކުރާކަމެއް ކަމުގައި ހަމަޖެއްސުން                     117,860                     500,000 .އޭ .އައި އީ S14

1,862,000                  2,032,270                  
ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ތިމާވެށީގައި އެކުލެވޭ އެންމެހާ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ދިރޭތަކެއްޗާއިއެކު އެ ތިމާވެށި ދެމެހެއްޓުމާއި، ތިމާވެށިން ލިބޭ އެންމެ ބޮޑު ފައިދާ 

ލިބިގަތުން
P2

ޤައުމީ ތަރައްޤީގައާއި، ދާއިރާތަކުގެ ސިޔާސަތުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި ގުދުރަތީ ދިރުންތައް ރައްކާތެރިކުރުމުގެ ކަންކަން ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ނެރުން                       96,480                            - S1

ރާއްޖޭގެ ޤުދްރަތީ ތަފާތު ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ގައުމީ ފެންވަރުގައާއި، ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި އަދި އަތޮޅު ފެންވަރުގެ ޒިންމާތައް ބަޔާންކުރުން                     186,000                       50,000 S2

-                            88,469                       
ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި ރޭވޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައާއި، އަތޮޅު ތަރައްޤީގައާއި، ރަށްރަށުގެ ބިން ބޭނުންކުރުމަށް އެކުލަވާލެވޭ ރޭވުންތަކުގައި ރާއްޖޭގެ 

ގުދުރަތީ ތަފާތު ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަކީ އަސާސީ ކަމެއް ގޮތުގައި ހިމަނައި ޔަގީންކުރުން
S3

771,000                     1,606,321                  
ރާއްޖޭގެ ޤުދުރަތީ ދިރުންތައް ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ރަސްމީ އެގްރީމެންޓްތަކާއި، މާރކެޓްބޭސްޑް އިންސްޓްރޫމަންޓްސް ނުވަތަ އެކަމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލުތަކާއި 

ޤަވާޢިދުތައް ތަޢާރަފްކުރުން
S4

1,041,000                  55,000                       
ނޑުގައި ދިރިއުޅޭ ބާވަތްތަކާއި، މެންގްރޯވް އަތޮޅުވެހިތަކުގެ ތެރެއިން ނެތިގެންދިޔުމުގެ ބިރު ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ޚާއްސަ ބާވަތްތަކާއި، ކަ

ދިރުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސަލާމަތްތެރިކަން ލިބިދިނުމަށް ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ަސރަހައްދުތައް ޤާއިމުކުރުން
S5



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

79,114,343                895,218                     
ނޑުދޮށާއި، މޫދު ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި  މޫސުމަށް އަންނަބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރާއި، ކާރިސާތަކުން ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމާއި، ރަށްރަށްވަށައިގެން އޮންނަ ގޮ

އެކަމަށް ތައްޔާރުވެތިބޭ ޖަމާއަތްތަކެއް އުފެއްދުން
P3

. ތަންފީޒުކުރުން                     217,410                            - .ޕ.އޭ .އޭ ކަންކަމަށް ހޭނުމަށް ގައުމީ ފެންވަރުގައި އެކުލަވާލެވޭ ރޭވުންތަކާއި، ޕްރޮގްރާމްތައް މުރާޖާކޮށް އެން S3

-                            150,000                     
އިމާރާތްތައް ވަރުގަދަކުރުމަށާއި، ގެދޮރު އިމަރާތްކުރުމުގައި ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ހަރުދަނާކޮށް ތަންފީޒުކުރުމަށް އިމަރާތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ ޑިޒައިންތަކުގެ ފެންވަރު 

ރަނގަޅުކުރުން
S4

ރަށުފެންވަރުގެ ރޭވުންތައް ރޭވުމުގައި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރިމަތިވާ ނުރައްކާތަކަށް ބަލައި އެކަންކަމަށް ސަމާލުވުން                     217,460                            - S5

ނޑުދޮށާއި، މޫދު ރައްކާތެރިކުރާނެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅައިގެން އެރަށްރަށުގެ އާބާދީ ރައްކާތެރިކުރުން                     286,096                79,114,343 ހޮވާލެވޭ ބައެއް ރަށްރަށުގައި އެރަށްރަށްވަށައިގެންވާ ގޮ S9

-                            24,252                       
.) ނުވަތަ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާގުޅޭ އދ ގެ  .ސީ .ސީ .ސީ .އެފް .އެން ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ޕްރޭމްވޯކް ކޮންވެންޝަން އޮން ކްލައިމެޓް ޗޭންޖެ (ޔޫ

މުއާހަދާަގއި ހިމެނޭ ޤައުމީ ވާޖިބުތައް ތަންފީޒުކުރުން
S11

2,596,250                  2,778,636                  
ނޑުދޮށްތައް ގިރަމުންދާ ދިޔުމުން މުދަލާއި، އާމްދަނީއަށް އަސަރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް  ނޑުދޮށްތައް ގިރެމުންދާ ދިއުން ކުޑަކޮށް އެކަމަށް ތައްޔާރުވެ ތިބުމާއި، ގޮ ގޮ

އެހީތެރިވާނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން
P4

65,000                       -                            
ނޑުދޮށާއި، މޫދު އިންތިޒާމުކުރާނެގޮތުގެ ގައިޑްލައިނެއް ނުވަތަ ކުރިޔަށް ހިގާނެ ރޮގެއް އުފައްދައި  ރަށްގިރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ރަށްވަށައިގެން އޮންނަ ގޮ

ތަޢާރަފްކުރުން
S1

ރައްކާތެރިކުރުމަށް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ފަސޭހައިން ކުރެވޭނެ ކަންކަން ހޯދުމަށް އިތުރު ދިރާސާތައް ކުރުން                     214,000                            - S5



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

1,371,000                  1,690,000                  

މޫސުމާބެހޭ ދިރާސާތައްކުރާ މުއައްސަސާއެއް ޤާއިމުކުރުން ނުވަތަ މޯލްޑިވްސް މީޓިރިއޮލޮޖިކަލް ސާވިސަސްގެ ދައުރު ވަރުގަދަކޮށް އެތަނުގެ ޚާއްސަ މަސައްކަތެއް 

ކަމުގައި މޫސުމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު އެއްކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ރއެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސްށް ކުރާނެ އަސަރުތައް ދުރާލާ ފެންނާނެ ނަމޫނާތަކެއް 

ދެއްކުން ހިމެނުން
S6

ނުރައްކަލުގެ ވަގުތުތަކުގައި ދުރާލާ އިންޒާރުދެވޭނެގޮތް ހަދައި، އެފަދަ ވަގުތުތަކުގައި ކުރަންޖެހޭނެ ކަންކަން އިންތިޒާމްކުރެވޭނެ ގާބިލުކަން ލިބިދިނުން                     874,636                  1,160,250 S7

4,063,170                  78,570,480                
އިޤްތިޞާދީގޮތުން ކުރެވިދާނެ އަދި ރަށްރަށުގެ ތިމާވެއްޓާ އެކަށީގެންވާ ގޮތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން އިންސާނީ ޞިއްޙަތާއި، ތިމާވެއްޓަށް ނޭދެވޭ އަސަރުނުކުރާނެ 

ގޮތަކަށް ކުނި ނައްތާލުން
P5

-                            96,120                       
އަމިއްލަ ފަރުދީ ފެންވަރުގައާއި، ރަށުފެންވަރުގައާއި، އަތޮޅުފެންވަރުގައާއި ޕްރޮވިންސް ފެންވަރުގައި އަދި ގައުމީ ފެންވަރުގައި ކުނިބުނި ނައްތާލުމަށް އޮންނަ 

ދައުރާއި ޒިންމާތައް ވަކިވަކިން ހިމެނޭ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހެޅުން
S1

ނޑެއް ތައްޔާރުކުރުން                78,222,460                            - ކުނިނައްތާލުމުގެ ޚިދުމަތުގައި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްތަކަށް ސިޔާސަތަކާއި، ރެގިއުލޭޓް ކުރާނެ އޮނިގަ S2

ކުނި ނުއުފެއްދޭނެގޮތަށް ކަންކަންކުރުމާއި، ރީސައިކްލްކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއްދޭ ކުނިނައްތާލާ ތަންތަން ކޮންމެ ޕްރޮވިންސެއްގައި އުފެއްދުން                     251,900                            - S4

4,063,170                  -                            
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުން ނުރައްކާތެރި، ބާކީވާ އަދި ރީސައިކަލްކުރެވޭނެ ކުނި އެއްކޮށް އެތަކެތި ރައްކާތެރިކަމާއެކު ނައްތާލުމަށް، ނުވަތަ ރައްކާކުރުމަށް ނުވަތަ 

އެހެން ބޭނުމަކަށް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެހެންތަނަކަށް ގެންދެވޭނެ އިންތިޒާމު ކޮންމެ ޕްރޮިވންސެއްގައި ޤާއިމުކުރުން
S5



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ނުރައްކާތެރި ކުނިބުންޏާއި، ކެމިކަލްތަކުން މީހުންނާއި، ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން                       19,159                  1,502,050 P6

1,502,050                  19,159                       
ނޭޝަނަލް ކެމިކަލްސް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް، އެކިބާވަތްތަކުގެ ކެމިކަލްތައް ރައްކާތެރިކޮށް ބޭނުންކުރާނެގޮތާއި، ގެންގުޅޭނެގޮތާއި، 

ނައްތާލާނެގޮތުގެ ޤަވާޢިދަކާއި، ގައިޑްލައިނެއް ތައްޔާރުކުރުން
S1

އިންސާނީ ޞިއްޙަތު ރައްކާތެރިކުރުމަށްޓަކައި ޖައްވު ސާފުވުން                     218,870                     300,000 P7

ބައިބޯ ރަށްރަށުގައި ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ އެމްބިއެންޓް އެއަރ ކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަންތައް ޤާއިމުކުރުން                       60,000                     300,000 S1

-                            158,870                     
ވަކިވަކި ތަންތަނުގައާއި، އެކިފަހަރު އެކި ތަންތަނުން ޖައްވުގެ ސާފުތާހިރުކަން މޮނިޓަރކުރެވޭނެ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސައި، ތަޣައްޔަރުކުރާ ބާވަތްތަކަށް 

ނޑުތަކެއް ޤާއިމުކުރުން މިންގަ
S2

ތިމާވެށީގެ ކަންކަން ލާމަރުކަޒީކޮށް ހިންގޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން                       14,500                     121,000 P8

ޕްރޮވިންސްތަކުގައި ނުވަތަ އަތޮޅުތަކުގައި ތިމާވެއްޓަށް ޚާއްސަ އޮފިސަރުންގެ މަޤާމު އުފެއްދުން                       14,500                     121,000 S4



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތުން ކާރބަން އުފެދޭ މިންވަރު ކުޑަކުރުމާއި، 2019 ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަކީ ކާރބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމެއް ކަމުގައި ހެދުން                       87,200                  2,985,440 P9

ނޑު އެކުލަވާލައި ޤާއިމުކުރުން                       78,000                     117,520 2020  ގެ ނިޔަލަށް ކާބަން ނިއުޓްރަލް ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ހެދުމަށް ބޭނުންވާ އަމަލީ ރޭވުމާއި، ގާނޫނީ އޮނިގަ S1

އިއާދަކުރެވޭ ނުވަތަ އެހެން ބާވަތްތަކުގެ ހަކަތަ އުފައްދާނެ ޓެކްނޮލޮޖީ ތަޢާރަފްކުރުން                            -                  1,634,320 S2

އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކުގައި ކާބަން މަދުކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ބޭނުންކުރުމަށް އެފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަ އެހީތަކެއް ދިނުން                            -                  1,156,500 S4

އިއާދަކުރެވޭ ހަކަތަ އުފައްދާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވެދެވޭނެ ސިޔާސަތެއް އެކުލަވާލައި އުފެއްދުން                         9,200                       77,100 S5

-                            450,261                     
ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހިގޮތަށް ދިރިއުޅުމުގެ އާދަތައް ބަދަލުކޮށް ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމަށް ތިމާގެ ކިބައިގައި ހުންނަންޖެހޭ ސިފަތައް ދެނެގަނެ އެކަންކަން 

ގަބޫލުކޮށް އެމަގުން ޢަމަލުތައް ބެހެއްޓުން
P10

ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރާ އަސަރުތަކާއި، ކާބަން ނިއުޓްރަލް ޤައުމަކަށް ވުމުގެ މުހިންމުކަމާއި، ފައިދާއާ މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވުން                     450,261                            - S2

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                18,565,680

3- މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް                            -                18,565,680



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                66,687,429                            -

އިންޓަރގްރޭޓިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ރިސްކްސް އިންޓު ރިސީލިއަންޓް އައިލެންޑް ޕްލޭނިންގ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް                23,945,410                            -

ޕޓޭޝަމް އެންޑް މިޓިގޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް                42,742,020                            - ސަޕޯރޓް ޓު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަ
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 ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް  70.3
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

ދިވެހި ރާއްޖޭގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ގޮތުގައި ބޭުނންކުރެވޭ ފެނުގެ ބާވަްތތަކަކީ ވަޅު ފެނާއި، ވާރޭ ފެނާިއ، 
ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ  2..6ފައިވާ ފެނާއި އަދި ފުޅީގައި ބަންދުކޮށްފައިވާ މިނެރަލް ވޯޓަރއެވ0ެ ޑީސަލިނޭޓްކުރެވި

އިންސައްތަ ވަޅުފެން ބޭނުންކުރެއެވ0ެ  62އިންސައްތަ ވާރޭފެން ބޭނުންކުރެއެވ0ެ  33ނަތީޖާއިން ދައްކާގޮތުގައި އާބާީދގެ 
 52ސަލިނޭޓްކުރެވިފައިވާ ފެން ބޭނުންކުރާއިުރ މާލޭގެ އާބާދީގެ އިންސައްތަ ޑީ 201މީގެ އިތުރުން އަތޮޅު ތެރޭގެ 

އިންސައްތަ ޑީސަލިނޭޓްކުރެވިފައިވާ ފެން ބޭނުންކުރެއެވ0ެ މާލޭގަިއ ބޭނުންކުރަމުންމިދާ ެފނާއި ނަުރދަމާގެ ނިޒާމަކީ ދުނިޔޭގެ 
 54ން ދައްކާގޮުތގައި މާލޭގެ އާބާދީގެ ވަނަ އަހަރުގެ ބޯހިމެނުމުގެ ނަތީޖާއި 2..6ފެންވަރުގައިވެސް ރަނގަޅު ނިޒާމެކެވ0ެ 

އިންސައްތަ މީހުން މިނަރުދަމާ ނިޒާމާއި ގުޅާފައިވާ ފާޚާނަ ބޭނުންކުރެއެވ0ެ އަތޮޅު ތަކުގައި ރަނގަޅު ނަރުދަމާ ނިޒާމަކާ 
ސް އެވ0ެ އެހެންކަމުން އަތޮޅު ތެރޭގައި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ަތރައްޤީކުރުން ވަރަށްވެ 22ގުޅާފައިވާ އިންސައްތައަކީ 

 މުހިންމެވ0ެ

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

 ޤެއް ކަމުގައި ހެދުން ސާފު ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތްތަކަކީ ހުރިހާ ދިވެހިންަނށް ުހރި އިންސާނީ ހައް  20

 ސާފު ފެނުގެ ވަޞީލަތްތައް ރައްކާތެރިކުރުންޤައުމުގެ   60

 ސަރުކާރުގެ އަދި އަމިއްލަ ދާއިރަތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ޤާޫނނެއް ހެުދން  30

ސަރުކާރަކީ މިފަދަ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްކަމުގައި ހެދުމާއި، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުން   70
 އިތުރުކުރުން

ރުމަށްޓަކައި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އަދި މިފަދަ ޒަމާނީ ބިމުގައިވާ ސާފު ފެނުގެ ފަށަލަ ރައްކާތެރިކު  10
 ޓެކްނޮލޮޖީތައް ތަޢާރަފުކުރުން 

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލުކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ހަރުދަނާވުން  ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރި ބޯފެން  20

 ހަރުދަނާވުން  ގޮތްތައް ބޭނުންުކރާނެ ފެން ގޮތުގައި ރައްކާތެރި 60

 ޚިދުމަތް  ނަރުދަމާގެ ބޯފެނާ ރައްކާތެރި ވަގުތުތަކުގައި ކާރިޘާގެ  އަދި ޙާލަތްތަކުގައި ލިނުރައްކަލުގެކުއް 30
 ފޯރުކޮށްދިނުން ހަރުދަނާުވން 

 ފޯރުކޮށްދިނުން ހަރުދަނާުވން  ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނަށް ނަރުދަމާގެ 70
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 ޤާއިމުކުރުން ލުތަކެއްއުޞޫ ރަނގަޅު ބަލަހައްާޓނެ ހިންގާ ނިޒާމު ނަރުދަމާގެ ފެނާއި ރާއްޖޭގެ 10

 އިންެވސްޓްމަންޓް އިތުރުވުން  އަމިއްލަފަރާތްތަކުން ދިނުމުގައި ޚިދުމަތް ނަރުދަމާގެ ފެނާއި 20

 އިތުރުވުން ހަރުދަާނވެ ޤާިބލްކަން ަވޞީލަތްތަކުގެ އިންސާނީ އަދި މާލީ ،ފަންނީ ދާއިރާގައި ނަރުދަމާގެ ފެނާއި 30

 ކުރުވުންއިތުރު ބައިވެރިވުން އްމުންގެއާ ފަރާތްތަކާއި އަމިއްލަ ދާއިރާގައި ނަރުދަމާއާބެހޭ ފެނާއި 40

 ހަރުދަނާުވން  ބެލެހެއްޓުން ރަނގަޅުގޮުތގައި ވަޞީލަތްތައް ފެނުގެ 50

 ޕްލޭން ހިންގުން  ސޭފްޓީ ވޯޓަރ 2.0

 

އާގުޅޭ ޙަރަކާތަކަށް ބަޖެޓް  2އަދި  3ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ނަތީޖާ  6.26މިނަތީޖާތަކުގެ ތެރެއިން 
 ނުވެއެވ0ެ ކަނޑައެޅިފައެއް 

 

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދުމަތް                   1,332,680              181,717,252 4.07

54 241 433 99 095 ރައްކާތެރބޯފެނާއ ނަރުދަމާގެ ޚދުމަތަކ އަސާސ އންސާނ ޙައްޤަކަށްވާއރު އެޚދްމަތްތައް ރައްޔތުންނަށް ފޯރުކޮށްދނުން P1

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްީޞލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ރއކތރިބޯފނއި ނރދމގ ޚިދމތކީ އސސީ އިނސނީ ޙއޤކށވއިރ އޚިދމތތއ ރއޔިތނނށ ފޯރކށދިނނ                      99,095                54,241,433 P1

ވާރޭފެން ނަގާ ރައްކާކުރުމާއި އަދި ޑީސަލިނޭޝަން ފެން އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލްކަން ރަށްތަކުގައި އިތުރުކުރުން.                             -                             - S2

ރާއްޖޭގެ ހަތް ސަރަޙައްދުގައި ރައްކާތެރި ބޯފެނާއި ނަރުދަމާގެ ޚިދްމަތް އެކަށީގެންވާވަރަށް ޤާއިމުކޮށް އަދި ޚިދްމަތްލިބިދެވޭގޮތް ހެދުން.                       99,095                54,241,433 S3

ރާއްޖޭގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހިންގާ ބަލަހައްޓާނެ ރަނގަޅު އުޞޫލުތަކެއް ޤާއިމުކުރުން                     137,675                             - P3

ސަރަޙައްދީ ހިންގުމުގެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ރަށްތަކުގައި މިހާރު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތައް ހިންގާ ބަލެހެއްޓޭނެ ފަދަ ގޮތެއް ތަޢާރަފުކުރުން.                     137,675                             - S1



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ދާއިރާގައި ފަންނީ، މާލީ އަދި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތަކުގެ ޤާބިލްކަން ހަރުދަނާކުރުން އިތުރުކުރުން                     278,810                     447,180 P5

-                             204,405                     
ޓްރީޓްކުރެވޭ ފެން އެކިކަންކަމުގައި ބޭނުންކުރުމުގައި ތިމާވެށީގެ ގޮތުންނާއި ސިއްޙީގޮތުން ދިމާވެދާނެ މައްސަލަތައް ދެނެގަތުމަށާ އަދި ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ ފެން 

ނައްތާލުމަށް ބޭނުންވާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ރިސާޗްކުރުން (ހޯދުންތައްހޯދުން)
S3

ނޑުވެރިކަމާއި ސިނާޢީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށްޓަކައި ފެން ލިބޭނެ އެހެންގޮތްތައް ހޯދުން.                       74,405                     447,180 ދަ S4

ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ދާއިރާގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއި ޢާއްމުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން                       10,000                             - P6

-                             10,000                       
ފެނާއި ނަރުދަމާއާއި ބެހޭ މަޝްރޫޢުތައް ޑިޒައިންކޮށް، އެކުލަވާ ހިންގުމުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، ޢާއްމު ފަރުދުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާ 

އަދ ޖަމާޢަތްތަކުގެ ބައވެރވުން އތުރުކުރުން.
S1

އދި ޖމޢތތކގ ބއިވރިވނ އިތރކރނ

ނޑާއި ޤަވާއިދުތައް ހަރުދަނާކުރުން                     134,050                             - ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށްޓަކައި އިދާރީ އޮނިގަ P7

ފެނާއި ނަރުދަމާއާބެހޭ ބިލް ފާސްކުރުން.                       30,000                             - S3

-                             104,050                     
ފެން އުފެއްދުމާއި، ބޭނުންކުރުމާއި، ވިޔަފާރިއުސޫލުން އިމްޕޯޓް / އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި އަދި ރައްކާތެރިގޮތުގައި ނައްތާލުމާ ބެހޭގޮތުން ޤަވާއިދުތަކެއް ހަދާ 

ތަންފީޒުކުރުން.
S4

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ފެނުގެ ވަޞީލަތްތައް ރަނގަޅުގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުން                     190,000                     730,000 P8

ފެނުގެ ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތް ރައްކާތެރި ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ވިސްނައިގެން ބިން ބޭނުންކުރުމުގެ ޕްލޭން އެކުލަވާލުން.                       90,000                             - S2



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި ފެނުގެ ކޮލިޓީ މޮނީޓަރކޮށް ބަލާނެ އެކަށީގެންވާ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުން.                     100,000                             - S3

ޤުދުރަތީ ގޮތުން އުފެދިފައިވާ ފެން އެކުލެވިގެންވާ ކުޅި ފަދަ ތަންތަނާއި ޗަކަ ބިންތަކާބެހޭ އިންވެންޓްރީއެއް ތައްޔާރުކުރުން                             -                     730,000 S4

ވޯޓަރ ސޭފްޓީ ޕްލޭންގެ ދަށުން ގޭބިސީ ލެވެލްގަޔާ އަދި ޤައުމީ ލެވެލްގައި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ފެން ބޭނުންކުރާނެ ގޮތްތައް ހަރުދަނާކުރުން                     483,050                     115,000 P9

ހުރިހާ ފަންތިއެއްގައި ފެނުގެ ކޮލިޓީ ބަލަހައްޓާނެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކޮށް، ރަށު ފެންވަރުގައި ވެސް މިޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން.                     440,000                     115,000 S1

ރަށްރަށުގައި ފެން ރައްކާކުރުމުގެ ގޮތުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން.                       43,050                             - S2

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                             -              126,183,639

1- ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސް                             -              109,349,430

4- ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2 އެންވަޔަރަމަންޓަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް                             -                16,834,209
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 ހަކަތަ  80.4

 )ހ( ތަޢާރަފު 

ނޑު އުސްވުންފަދަ ތިމާވެށީގެ މައްސަލަތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ވަރަށް މުހިއްމު  ނޑުގެ ލޮނުގަ ދުނިޔެ ހޫނުވުމާއި، ކަ
ނޑު އެއް ސަބަބެއް ކަމު ގައިވަނީ ހަކަތަ އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ވައި މައްސަލަތަކެވ0ެ މިފަދަ މައްސަލަތަކުގެ މައިގަ

ނުސާފުވުމެވ0ެ ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓު އުފެއްދުމަށާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ޑީސަލް ތެޔޮ ބޭނުންކުރަމުންދެއެވ0ެ ރާއްޖޭގައި 
ކާރުން ސްޓެލްކޯއަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްދޭ އެންމެ ބޮޑު ކުންފުންޏަކީ ސްޓެލްކޯއެވ0ެ ދުނިޔޭގެ ތެލު އަގުބޮޑުވަމުންދާތީ، ސަރު

 0.1.ސެންޓާއި  0.0.ސަބްސިޑީ ދެއްވަމުން ގެންދަވައެވ0ެ ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ އަގު އުޅެނީ ޔުނިޓަކަށް 
އެމެރިކާ ޑޮލަރާއި ދެމެދުގައެވ0ެ މިހާރު ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ބޭރުން އެތެރެކުރާ ތެލަށް ބަރޯސާކުޑަކޮށް އިޢާދަކުރަނިވި 

ންކުރުމެވ0ެ އަދި ެކއްކުމަށް ބަޔޯމާސް ނުވަތަ ބަޯޔގޭސް ބޭނުންކުރުމެވ0ެ އިޢާދަކުަރނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމާ ހަކަތަ ބޭނު 
 ގުޅޭގޮތުން މިހާރުވެސް ޕައިލޮޓް މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގަވަމުން ގެްނދަވައެވ0ެ  

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

އަސާސީ ޙައްޤެއްގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށްެވސް އަގުހެޔޮ، ރަނގަޅު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގަިއ  0.
 ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދިނުން 

 ހަކަތަ ރައްކާކުރުމާއި، ފުރިހަމަ ކުރުމާއި، ޢިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާ ގުޅޭ ކަންތައްތައް އިތުރުކޮށް ކުރިއެރުވުން 00

 ރައްކާތެރިކަން )އެނަރޖީ ސެކިއުރިޓީ( ފުޅާކުރުން ރާއްޖޭގައި ހަކަތައިގެ 30

 ހަކަތަ އުފެއްދުމާ ގުޅިގެން ތިމާވެށްޓަށާއި، ރައްޔިތުންަނށް ޞިއްޙީގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތަކުން ސަލާމަތްކުރުން  80

ނޑު އެކުލަވާލާ ތައްޔާރުކުރުން 50  ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 ގޭސް ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ މިންވަރު މަދުކުރުންގްރީންހައުސް  10

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 

 އަތްފޯރާފަށުގައި ،ކުރުމެއްެނތި ތަފާތު ދަށުން ނިޒާމެްއގެ ދެމެހެއްޓެނިވި  ރައްިޔތުންނަށް  ހުރިހާ ޚިދުމަތް ކަރަންޓުގެ 0.
 ފޯރުކޮށް ދެވުން  އިތުބާރާއެކު

 ހާޞިލުވުން  ރާލިޓީ ނިއުޓް ކާބަންއަށް  .0.0 00

 ދަށްވުން  އަގު ހަކަތައިގެ 30

 އިތުރުވުން( ސެކިއުރިޓީ އެނަރޖީ) ރައްކާތެރިކަން ހަކަތައިގެ ޤައުމީ ފުޅާވެ ވަޞީަލތްތައް ލިބޭ ހަކަތަ 80

ނޑު ޤާނޫނީ އަދި އިދާރީ ގުޅޭގޮތުން ދާއިރާއާ ހަކަތައިގެ 50  ވަރުގަދަވުން އޮނިގަ

 



f



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ހަކަތަ                   2,970,277              197,139,258 4.08

250,000                     -                            
އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުންކުރުމަށާއި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ފައިދާތައް އާއްމުންނަށް ޚަބަރު ފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އޮޅުންފިލުވައިދީ އަދި ހޭލުންތެރިކުރުވައި، 

. މިކަމާގުޅޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުންތައް ހިންގައި، އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދޭ މަރުކަޒެއްގެ އެހީގައި މަޢުލޫމާތުތައް ފޯރުކޮށްިދނުން
P1

250,000                     -                            
ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ރާއްޖެއިން، ލިބެން ހުރި މިންވަރާއި، އުފެއްދިދާނެ ގޮތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީ، 

. އެކަމާ ގުޅޭ ތަޙްލީލްތައް ހަަދން މަގުފަހިކޮށްދިނުން
S7

40,000                       586,754                     . ) އިތުރުކުރުން ހަކަތަ ލިބޭ ވަޞީލަތްތައް ފުޅާކޮށް ޤައުމީ ހަކަތައިގެ ރައްކާތެރިކަން (އެނަރޖީ ސެކިއުރިޓީ P2

40,000                       586,754                     
ގައުމީ ހަކަތައިގެ ސެކިއުރިޓީ ވަރުގަދަ ކުރުމަށްޓަކައި، ފަސޭހައިން ލިބެންހުރި އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ބޭނުން ކުރުމަށް ބާރުއަޅައި، ރާއްޖެއިން ބޭރުން އެތެރެކުރާ 

. ތެޔޮ އެތެރެކުރުން މަދުކުރުން
S1

10,399,258                246,190                     
ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ތަފާތު ކުރުމެއްނެތި، އަތްފޯރާފަށުގައި އިތުބާރާއެކު ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުްނ.
P3

10,399,258                26,190                       . ޤައުމީ އަދި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުގެ އެހީގައި، ކަރަންޓްގެ ދާއިރާ ކުރިއަރުވައި ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ބާރުއެޅުން S3

-                            220,000                     . އެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި މުޅި ރާއްޖެއަށް ހަކަތަ ފޯރުކޮށްދެވެމުން ދޭތޯ ޔަޤީންކުރުމަށް، މިކަމަށް ހިލޭއެހީ ތަޢާރުފުކުރުން S5

1,000,000                  1,763,000                  . ނޑު ވަރުގަދަކުރުން ހަކަތައިގެ ދާއިރާއާ ގުޅޭގޮތުން އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ އޮނިގަ P4

1,000,000                  150,000                     . ނޑެއް އެކުލަވާލުން އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފެއްދުމަށާއި، "ޕަވަރޕާޗޭސް އެގްރީމަންޓް"ގެ ދަށުން ހަކަތަ އުފައްދާ ތަންތަނުގެ ވިޔަފާރިތަކަށް މަގުފަހިކުރުމަށް އޮނިގަ S4

-                            1,213,000                  . ނޑުތަކެއް އެކުލަވާލުން ޤައުމުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާގޮތް ބަލަހައްޓައި، އިވޭލުއޭޓްކުރާނެ މިންގަ S5

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                            150,000                     
"ކޮގެނެރޭޝަން" ފަދަ ގޮތްގޮތަށް ފައިދާހުރިގޮތުގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާނެގޮތްތައް އެކަށައަޅައި، އެކަން ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމެއް، ހުރިހާ އާއްމު އިމާރާތްތަކާއި ސިނާއީ 

. މަސައްކަތްކުރާ ތަންތަނާއި، ފެން އުފައްދާ ތަންތަނާއި، ފިނިކޮށް ތަކެތި ރައްކާކުރާ ތަންތަނާއި، އަދި އެހެންވެސް ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގައި ޤާއިމުކުރުން
S7

-                            250,000                     . އަލަށް އެކުލަވާލައި އިމާރާތްކުރުމުގެ ކޯޑްގައި، ހަކަތަ އެންމެ ކުޑަމިންވަރުގައި ބޭނުންވާނެގޮތަށް ހުރިހާ އިމާރާތްތަކެއް ފަރުމާކުރުމަށް ހިމެނުން S8

410,000                     374,333                     . ހަކަތައިގެ އަގު ދަށްކުރުން P5

350,000                     -                            . އާންމު އިމާރާތްތަކާއި ރިޒޯޓްތައް ފަދަ ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ މުހިންމު ތަންތަނަށް ސަމާލުކަން ދީގެން ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ތަންތަނުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން S1

60,000                       -                            . ނޑުތަކެއް އުފެއްދުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން "ފެހި އިމާރާތްތަކުގައި" ހަކަތަ އެންމެ ރަނގަޅުގޮތުގައި ބޭނުންކުރާގޮތް އޮޑިޓްކޮށް، މިކަން ފަރުމާކޮށް، މިންގަ S7

-                            109,333                     . ނޑުތައް ޤާއިމުކުރުން ހަކަތައިން މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ ހިފާގެންގުޅޭ ސާމާނެއްގައި، ހަކަތަ ބޭނުންވާ މިންވަރު އަންގައިދޭ ލޭބަލާއި، އޭގެ ފެންވަރުބަލާ މިންގަ S8

-                            265,000                     . ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ބަދަލެއް ނާންނާނެ ގޮތެއްގެމަތިން އިޤްތިޞާދީ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ހާސިލުކުރުމަށް ހަކަތައިގެ ފެންވަރާއި ހަކަތަ އިޤްތިޞާދުކުރުން ކުރިއެރުވުން S9

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -              138,780,000

10- ރިނިއުބްލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް                            -                            -

1- ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް                            -              138,780,000

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                46,260,000

ކްލީން އެނާރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ                            -                46,260,000

ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުއަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮގްރާމް އިން ލޯ އިންކަމް ކަންޓްރީޒް                            -                            -
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 ބިން  4.09

 )ހ( ތަޢާރަފު 

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ބިމުގެ ހައިސިއްޔަތު ބަހާލެވިފައިވަނީ ތިން ދަރަޖައަކަށެވެ. އެއީ، ވަޤްފު ކުރެވިފައިވާ ބިން، އަމިއްލަ ބިން 
ރުދުންނަށާއި މުއައްސަސާތަކަށް ދައުލަތުގެ ފަރާުތން އަދި ދިރިއުޅުމަށާއި ސިނާޢީ ކަންތައްތަކަށާއި އެހެނިެހން ކަންތަްއަތއް ފަ

ދޫކޮށްފައިވާ ބިމެވެ. މީގެ ކުިރން ބިމަކީ ފަރުދުންަނށް ނިްސބަތްވާ އެއްޗެއް ނޫނެވެ. މީހުްނ ދިރިއުޅުމަށް ތަންތަން 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ހެދުމަށާއި ޢިމާރާތްކުރުމަށް ހުްއދަ ދޫކުރެވެނީ ހަމައެކަނި ދައުަލތަށެވެ. އަލަށް ތަޢާރަފްކުރެުވުނ 

ޤާނޫނުގައި ސަރުކާރުން ބިން ގަނެ ވިއްކުމުގެ ފުރުޞަތުލިބިފައިވީނަމަވެސް، ޞިނާޢީ މުދަލަކަށް ބިން ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި 
ޤާނޫނަށް ުއނިއިތުރު ގެންަނންެޖހެއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގަިއ ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ރަސްމީ ހައިސިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ 
ބިމުގެ ބާޒާރެއް )ސެމީ ފޯމަލް ިރއަލް އެސްޓޭޓް މާކެޓް( މާލެއާއި ހުޅުމާލޭގައި ތަރައްޤީވެފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ކުއްޔަށް 
ނޑުވެރިކަމަށާއި ޞީނާޢީ ބޭނުންތަަކށެވެ.  ރަށްރަށް ދޫކުރެވިފައިވަނީ ޓޫރިސްޓް ރިޒޯޓް ތަރައްޤީކުރުމަށާއި އިޤްތިޞާދީ ދަ

ނޑައެޅިފައިވާ ހަރުދަނާ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ނޭޝަނަލް  ބިން ތަރައްޤީކުރުމަށާއި ބެލެހެްއޓުމަށްޓަކައި ލާމެިހފައިވާ އަދި ކަ
 ފިޒިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރ ޕްލޭނަކާއި ސިޔާސަތްތަކެއް ބޭނުންވެއެވެ. 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ތަޢާރަފްކުރުމާއި ތަންފީޒް ކުރުމާއި އަދި މީގެ ތެރޭގައި ބިމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނިޒާމް ޒަމާނާއި  ބިމުގެ އިޞްލާޙް  .1
 އެއްގޮތަށް ތަރައްޤީކުރުން 

 ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމާއި، ކުރިއެރުވުމާއި އަދި ބިމުގެ ސިޔާސަތުތައް ހަރުދަނާ ކުރުން  .2

ނޑު ހަރުަދނާކުރުން  ބިމުގެ އިސްލާޙުގެ މިންތައް ތަން  .3  ފީޒްކުރުމަށްޓަކައި މުޢައްސަސާތަކާއި ޤާނޫނީ އޮނިގަ

 ޤައުމުގެ ބިމާއި މުދަލުގެ ބާޒާރު ކުރިއެވުން  .4

ވަނަ އަހަރުގެ ޤާނޫްނ އަސާސީން ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހިމާޔަތްތަްއ ޔަޤީންކަމާއެކު  2002 .5
 ލިއްބައިދިނުން 

 ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން 

 އެއްގޮތައް  ޒަމާނާއި ނިޒާމް ހައިސިއްޔަތުގެ ބިުމގެ ތެރޭގައި މީގެ އަދި ކުރުމާއި ތަޢާރަފް  އިޞްލާޙް ބިމުގެ .1
 ތަރައްޤީވުން 

 ކުރިއެރުވުން  މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މުދާ ބިމާއި .2

 ބިން ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްެޓނިވިޓުމާއެކު ބެލެހެއް ހިންގުމާއި އިދާރީގޮތުން ކަްނަތއްތައް ބިމުގެ ގޮތުން ލާމަރުކަޒީ .3
 ތަްނފީޒްވުން ސިޔާސަތުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ

 ބެލެހެްއޓުން ހަރުދަނާވުން  ބިންަހރުދަނާވުމާއެކު  ޤާބިލުކަން ހިންގުމުގެ އިދާރީ ބެލެހެއްޓުމާއި  ބިން މުއައްސަސާގެ .4

 ކާތަކަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވެ. އާގުޅޭ ޙަރަ  2ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނަތީޖާ  2012
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ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ބިން                 6,730,988                    289,600 4.09

ބިމުގެ އިޞްލާޙް ތަޢާރަފް ކުރުމާއި އަދި މީގެ ތެރޭގައި ބިމުގެ ހައިސިއްޔަތުގެ ނިޒާމް ޒަމާނާއި އެއްގޮތައް ތަރައްޤިކުރުން                 1,543,220                    237,600 P1

-                            703,726                    
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު (2004) މުޠާލިޔާކޮށް ޒަމާނަށް ފެތޭގޮތަށް ބިމުގެ ސިޔާސަތުގެ ނިޒާމް އެކަށައެޅުން (ބިމުގެ ސިޔާސަތުގެ ނިޒާމު ޒަމާނާ 

( އެއްގޮތަށް ހިމެނުމަށްޓަކައި ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު (2004) މުރާޖަޢާކުރުން
S1

237,600                    839,494                    . ) ޤާއިމްކުރުން ބިމާބެހޭ މައްސަލަތައް ރެގިއުލޭޓް ކުރުމަށްޓަކައި ބިމާބެހޭ މަރުކަޒެއް (އޮތޯރިޓީ S4

52,000                      2,137,566                 . ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ސިޔާސަތުތައް އުފެއްދުމާއި ތަންފީޒްކުރުން P3

-                            985,000                    . ނޭޝަނަލް ފިސިކަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މާސްޓަރޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި، ހިންގުން S2

52,000                      1,152,566                 . ނޭޝެނަލް މާސްޓަރޕްލޭނާ ތަޢާރަޒު ނުވާކަން ޔަޤީންކޮށް ލޯކަލް އަދި ރީޖަނަލް ބިމާބެހޭ ރޭވުންތައް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރުން S3

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

-                            3,000,000                 
) ޤާއިމްކޮށް  .އެސް .އައި " (އެލް ބިމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިގަތުމަށާއި ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ބިން ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި އެހީތެރިވުމަށް "ލޭންޑް އިންފޮމޭޝަން ސިސްޓަމް

. ހިންގުން
P5

-                            1,000,000                 . ބިން ބެލެހެއްޓުމުގެ ޑޭޓާ ބޭސްއެއް ޤާއިމްކޮށް ހިންގުން S1

-                            2,000,000                 . ބިމުގެ ޤައުމީ ކެޑެސްޓްރޭއެއް ޤާއިމްކުރުން S2

-                            44,442                      . މުއައްސަސާގެ ބިން ބެލެހެއްޓުމާއި އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޤާބިލުކަން ހަރުދަނާކުރުން P6

-                            44,442                      . ޕްލޭނިންގ އާއި މެނޭޖްމަންޓް އާއި ސަރވޭއިންގ އާއި ވެލުއޭޝަން ތަމްރީން މެދުވެރިކޮށް ލޯކަލް އަދި ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ޓެކްނިކަލް ޤާބިލްކަން ތަރައްޤީކުރުން S3

-                            5,760                        . މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ބެލެހެއްޓުމާއި ހިންގުމުގެ ދަރަޖާގައި އޮންނަ ގުޅުމުގެ ވިއުގަ ސާބިތުކަމާއިއެކު ތަރައްޤީކުރުން P7

-                            5,760                        
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ، ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް އެންވަޔަރަންމަންޓް އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އަންޑް އެކްރިކަލްޗަރ އާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް 

. ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ އާއި މާލެ މުނިސިޕަލްޓީ ހިމެނޭގޮތަށް މަސައްކަތްކުރާ އިންޓަރ މިނިސްޓީރިއަލް ކޮމިޓީއެއް ޤާއިމްކުރުން
S1
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 ކޮމިއުނިކޭޝަން ސައިންސާއި ޓެކްނޯލޮޖީ  01.4
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

 ފަތުރުވެރިކަމާއި މަސްވެރިކަމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ދިވެހި ރާއްޖެ ބަރޯސާވުން ކުޑަކުރުމާއިއެކު ސައިންސްއާއި ޓެކްނޮލޮޖީގެ
އެހީގައި އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެުރން ރާއްޖެއަށް ހޯދުމުެގ މަުގތައް ތަނަވަސްކުރުމަށްޓަކައި މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތް 
ކުރެވެމުންނެވ1ެ އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ފައިދާ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ލިބިގަތުގައި ފެންވަރު މަތީ ތަުޢީލމާއި ތަމްރީނު އަދިއެކި 

ންެވސް މުހިންމު ކަމެކެވ1ެ ޤުދުރަތީގޮތުން ބޮޑުސަރަޙައްދަކަށް ބެހި އެކަހެރިވެފައިވާ ރާއްޖޭގެ ކަހަލަ ތަހުލީލުތަކަކީ ކޮންމެހެ 
މިކުދިކުދި ރަށްތަކުގެ މުޖުތަމަޢުަތކުގައި މިއޮއް އެކަހެރިކަން ފިލުވާލާ ވަރަށް މުޙިއްމު ވަޞީލަތަކަށް އިންފޯމޭޝަން އެންޑް 

މިއާސަރުކާރުގެ މެނިފެސްޓޯގައި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޙައްޤުތައް  ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ހެިދދާނެއެވ1ެ މިހާރު
ނޑިތައް އައ1ިސ1ީޓީގެ އެހީގައި  ނޑުދަ ތަރައްޤީކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ ހެޔޮވެރިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ވަރަށް ގިނަ ލަ

 ޙާސިލްކުރެވޭނެއެވ1ެ 

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ތަަކށާއި އިންފޯ ޓެކް ތަރައްޤީކޮށް އޭގެ ބޭނުން ެއންމެފައިދާ ހުރިޮގތުގައި ހިފުމަްށ ދިވެހިން މުވާސަލާތީ ޚިދުމަތް .1
 އާދަކުރުވުން

 އޭގެ ސަބަބުން މަޢުލޫމާތު ިލބުުމގެ ޙައްގުވެސް ހޯދައިގަތުން  .2

 އަތްފޯރާފަށުގައި އިންފޯޓެކް އާއި މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުަތއް ބެހެއްޓުން  .3

 ދެފުށްފެންނަ އަދި ރައްޔިތުންަންށ އަމާޒުކޮށްގެން ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން  .4

ސަރުކާރުހިންގުމުގައާއި އިންސާނީޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގައާއި އިޤްތިޞާދީ އަދި އިޖްތިާމޢީ ޚިދުމަތްތައް  .5
 ގެ ދައުރުފުޅާކުރުން ތަރައްޤީކުރުމުގައި ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ

  

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 

 ފެންވަރެއްގައި  ޤައުމީ ޚިދްމަތް ގެ 1ޓ1ީސ1ީއައި އަދި މުއާޞަލާތީ ފުރިހަމަ ހިސާބަކަށް ހުރިހާ ރާއްޖޭގެ .1
 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ

ނ ޤާނޫނީ ސެކްޓަރގެ 1ޓ1ީސ1ީއައި މުއާޞަލާތާއި .2  ވަރުގަދަކުރުން ޑުއޮނިގަ
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 ވީހާވެސް  އަދި އަތްފޯރާފަށުގައި  ،ނެތި ތަފާތުކުރުމެއް އެއްހަމައެއްގައި ފަރާތަކަށްވެސް ހުރިހާ އަގު ޚިދުމަތްތަކުގެ .3
 ފޯރުކޮށްދިނުން ޚަރަދުކުޑަކޮށް

 ުގފަހިކޮށްދިނުން މަ ކުރިއެރުވުމަށް ބިނާކޮށް ޞިނާޢަތެއް 1ޓ1ީސ1ީއައި އަމިއްލަ ބައިވެރިކޮށްެގން ފަރާތްތައް އަމިއްލަ .4

 ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި  ތަނަވަސް މަގު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އޮންލައިން މަޢުލޫމާތާއި ގޮތުގައި ފުރިހަމަ އެންމެ .5
 ޤާއިމްކުރުން ޕްލެޓްފޯރމެއް ޚިދްމަތުގެ ގަވަރނަންސް-އީ

 ޚިދުމަތްތައް ޓެކްނޮލޮޖީގެ އިންސާއިސަ ގޮތެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ރިޢާޔަތްކޮށް ބޭނުންތަކަށް  ޙާލަތަށާއި ޤައުމުގެ .6
 ދިރުވުން ފުޅާކޮށް

 އާގުޅޭ ޙަރަތާތަކަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވ1ެ  6ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނަތީޖާ  24.2

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައިންސާއި ޓެކްނޮލޮޖީ                 17,199,607                30,498,798 4.1

940,000                     -                             . .ޓީ ގެ ޚިދްމަތް ޤައުމީ ފެންވަރެއްގައި ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުން .ސީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބަކަށް ފުރިހަމަ މުއާޞަލާތީ އަދި އައި P1

ނޑުގެ ސަރަޙައްދުތަކުގައި ދަތުރުކުރާ އުޅަނދު ފަހަރުތަކަށް ފުރިހަމަ މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެގޮތް ތަނަވަސްކޮށްދިނުން.                             -                     640,000 ރާއްޖޭގެ ކަ S5

އާންމުންނަށް މޯބައިލްފޯނު ބޭނުންކޮށްގެން އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެގޮތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ހިންގުން.                             -                     300,000 S6

325,000                     1,612,000                  . ނޑު ވަރުގަދަކުރުން .ޓީ ސެކްޓަރގެ ޤާނޫނީ އޮނިގަ .ސީ މުއާޞަލާތާއި އައި P2

ކަމާބެހޭފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ ގޮތަށް ހެދޭ ޤަވާއިދުތައް ޝާއިޢު ކުރުން.                     300,000                             - S3

ރައްކާތެރި ގޮތުގައި މުއާޞަލާތީ ޚިދުމަތްތަކާއި އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދިނުން.                  1,312,000                     325,000 S4

-                             318,942                     . ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގު ހުރިހާ ފަރާތަކަށްވެސް އެއްހަމައެއްގައި ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، އަތްފޯރާފަށުގައި އަދި ވީހާވެސް ޚަރަދުކުޑަކޮށް ފޯރުކޮށްދިނުން P3

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ވާދަވެރިކަން އިތުރުކުރުން.                     318,942                             - S4

-                             554,000                     . .ޓީ ޞިނާޢަތެއް ބިނާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން .ސީ އަމިއްލަ ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށްގެން އަމިއްލަ އައި P4

ކިޔަވާކުދިންނާއި ޒުވާނުން އަދި އާންމު ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި އައި.ސީ.ޓީ ޞިނާޢަތާއި މެދު ހޭލުންތެރިކުރުވާ ޝައުޤުވެރިކަން އިތުރުކުރުން.                     554,000                             - S4

22,418,924                14,714,665                
-ގަވަރނަންސް ޚިދްމަތުގެ ޕްލެޓްފޯރމެއް  އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި މަޢުލޫމާތާއި އޮންލައިން ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ މަގު ތަނަވަސް ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އީ

. ޤާއިމްކުރުން
P5

އޮންލައިން ޚިދުމަތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ހުރިހާ އޮފީހެއްގެ މެދުގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ޙިއްސާކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ އޮފީހެއް ވިއުގައަކުން ގުޅުވާލުން.                  8,666,822                     875,568 S1

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އީ-ގަވަރންމެންޓެއް ހިންގާ، މެނޭޖްކުރުމުގެ ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން.                     669,151                20,812,856 S3

އިލެކްޓްރޯނިކް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ކަމާގުޅޭ ފަރާތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަޞީލަތްތައް ފޯރުކޮށްދީ، އެފަރާތްތަކުގެ ޤާބިލުކަން ވަރުގަދަކުރުން.                  5,378,692                     730,500 S4

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                             -                  6,814,874

2- މޯބައިލް ފޯން ބެންކިންގ ޕްރޮޖެކްޓް                  6,814,874



ަބޖެުޓަގިއ ިހެމޭނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ III ޗެޕްޓަރ 
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 ޖެންޑަރ 10.5
 

 )ހ( ތަޢާރަފު 

 

ވަނަ އަހަރު ބައިނަލް އަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ދެއްވި  2..9
ންނަށް ހަމަހަަމ ފުރުޞަތުތަކެްއ ހޯދާދިނުމަށް ެޖންޑަރ ތަޤްރީރުގައި އަންހެނުން ބާރުވެިރކުރުވުމާއި އަންހެނުންނާ ފިރިެހނު 

މެއިންސްޓްރީމިންގ ނުވަތަ ެޖްނޑަރއާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަން މައިމަގަށް ނެރުމަށް ސަރުކާރުން ގެންގުޅުއެއްވާ ސިޔާސަތު 
ރ ހަމަހަމަކުރުމުގައި ހުރިހާ ހާމަކޮށްދެއްވައި ސަރުކާރުގެ ތަސައްވަރު ވަރަށް ސާފުކޮށް ބަޔާންކޮށްދެއްވިއެވ0ެ މިގޮތުން ޖެންޑަ

މިނިސްޓްރީތަކަކުންވެސް އަންހެުނންގެ ފިކުރާއި ކަންބޮޑުވުންތަކާިއ އެބައިމީހުންގެ ޙައްޤުތަކާއި ގުޅުންހުރި މައްސަލަތަކަށް 
ން އިޖާބާދީއަންހެުނންނާއި ފިރިހެުނންނަށް ބޭުނންވާ ކަންކަމުގައި ތަފާތުތަކެއް ވާކަމާއި އެކަންކަމުގައި އެދެބައިމީހު

އިސްކަންދޭ ތަރުތީބުގައިވެސް ތަފާތުތަކެއްވާކަން ބަލައިަގތުން މުިހއްމެވ0ެ މިފަދަ ޖެންޑަރ ނަޒަރަކުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަމުގެ 
ތެރޭގައި ބަޖެޓްކުރުމާއި، ވަޒީފާގެ ހަމަހަމަކަން ހޯދައިދިނުމާއި، ާޢއިލީ ޒިންމާއާއި ވަޒީފާގެ ޒިންމާއާއި ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ 

 މާއި، އަންހެނުންނަްށ ކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމާއި، ދީނީގޮތުން ހައްދުފަހަނަ އަޅާ ދިއުން ހިމެނެއެވ0ެބުރަ ކުޑަކުރު

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

  ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ޖެންޑަރ މެއިންސްޓްރީމްކުރުން ނުވަތަ ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ޖެންޑަރ
 ކަންތައްތައް ނެރުން 

  ައަންހެނުންނާއި ފިރިހެުނންގެ ދެމެދުގައި ހަމަހަމަކަން އޮންނަ އިންސާފުވެރި މުޖްތަމަޢު އެއް އުފެދި ހަމަހަމ
 ބިންގަލެއްގެ މަތީގައި އަންެހނުްނނާއި އަންހެން ކުދިންަނށް އަސާސީ ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަންލިުބން

 ެން ކުދިންނަށް ެއބައިމީހުންެގ ކިބައިގައި ހުރި އަންހެނުންނާއި ފިރިެހނުން ައދި އަންހެން ކުދިންނާއި ފިިރހ
ކުޅެދުންތެރިކަމާއި އުފެއްދުންތެރިކަން ދެނެގަނެވި ޑިމޮކްރަސީއާއި ތަރައްޤީގައި ބައިވެރިވެ އެއިން އެބައިމީހުންގެ 

 އަމިއްލަ ދިރިއުޅުމާއި އާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ފައިދާތަކެއް ލިބުން 

 

 ވާ ނަތީޖާ )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުން 

 

ނޑު އިދާރީ އަދި ޤާނޫނުތައް ސިޔާސަތާއި ބޭނުންވާ  ހަމަހަމަކަމަށް ޖެންޑަރ 50  މަސައްކަތް  އޭގެ އުފައްދައި  އޮނިގަ
 ފެއްޓުން 

 ނެރުވުމަށްޓަކައި  ނަތީޖާ ދަރަޖައެއްގެ  އެއް ފިރިހެުނންނާއި އެކަމުން ލިބިގަތުމަށާއި ފުރުޞަތުތައް ހުރި ލިބެން 90
 ބާރުވެރިވުން  އަންހެނުން

 ތިރާމްކުރާ ޙްއި ޙައްޤުަތކަށް ންގެނުއަންހެ ނުގެްނގުޅުމާއި ތަފާތުތަކެއް ދެމެދުގައި ފިރިހެނުންގެ ންނާއިނުހެއަން 30
 އާލާވުން  އުފައްދައި ފަތެއްޘަޤާ

 



f



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖެންޑަރ                  1,375,827                             - 5.01

ނޑު އުފައްދައި އޭގެ މަސައްކަތް ފެއްޓުވުން                     635,397                             - ޖެންޑަރ ހަމަހަމަކަމަށް ބޭނުންވާ ސިޔާސަތާއި ޤާނޫނުތައް އަދި އިދާރީ އޮނިގަ P1

ޤައުމީ ޖެންޑަރ ސިޔާސަތަށް ބިނާކޮށް އުފައްދާ އެކްޝަން ޕްލޭން ނުވަތަ އަމަލީ ރޭވުން ތައްޔާރުކޮށް ހުރިހާ އިދާރާއަކަށް ބެހުން                     120,000                             - S1

-                             5,000                         
ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ބަލާ އިސްއޮފީހާއި ހުރިހާ ދާއިރާއެއްގައި ކަންކަން ރޭވުމުގައާއި، ޕްރޮގްރާމްކުރުމުގައާއި، ބަޖެޓް ހެދުމުގައި އަދި މޮނިޓަރކުރުމުގައި ޖެންޑަރ 

ދިރާސާކުރުމާއި ސަރުކާރުގެ މައިމަގަށް ޖެންޑަރގެ ކަންކަން ނެރުމަށް ބޭނުންވާ މީހުން ބިނާކޮށް އެކަމުގެ ތަމްރީން ދިނުން
S7

އަންހެނުންގެ ޙައްޤުތައް ހިމާޔަތްކުރުމުގައި ޤާނޫނުތަކުގައި ހުރި އުނިކަންތައްތައް ފާހަގަކުރުމަށް ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާ ކުރުން                     161,910                             - S8

ނޑެއް ތައްޔާރުކުރުން                       53,130                             - ބަޖެޓް އެކުލަވާލާއިރު ޖެންޑަރއަށް ބެލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެއްސުމާއި މޮނިޓަރކޮށް ފެންވަރު ބަލާ ވަޒަންކުރާނެ އޮނިގަ S9

ޖެންޑަރއަށް އަމާޒުކުރާ އަދި އެކަމަށް މަގުފަހިކުރާ ޢަމަލީ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުން                     295,357                             - S11

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ލިބެން ހުރި ފުރުޞަތުތައް ލިބިގަތުމަށާއި އެކަމުން ފިރިހެނުންނާއި އެއް ދަރަޖައެއްގެ ނަތީޖާ ނެރުވުމަށްޓަކައި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވުން                     343,350                             - P2

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު ލިބިދިނުމަށްޓަކައި މަސައްކަތުގެ ބާޒާރުގެ ބޭނުންތަކަށް ރިޢާޔަތްކޮށް މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން                             -                             - S2

-                             6,000                         

އާމްދަނީ މަދުން ލިބޭ މީހުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އަންހެނުންނަށް ފައިސާގެ ކުދި ލޯން ލިބުމަށް މަގުފަހިކޮށްދީގެންނާއި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގާ 

އަންހެނުންގެ ތެރެއިން ފައިސާގެ އެހީ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތައް ހޯދައިދީގެން އިޤްތިޞާދީ ކަންކަމުގައި އެމީހުންގެ ބައިވެރިކުރުން 

އިތުރުކޮށް އެކަމަށް ތާޢިދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން
S3

-                             337,350                     
އަންހެނުން ސިޔާސީ އަދި  އާންމު ދާއިރާތަކުގައި އިސް މަޤާމުތައް ހޯދުމަށާއި އެމީހުންގެ ސިޔާސީ ޙަޔާތް ކުރިއެރުވުމަށް އެމީހުންގެ ލީޑަރޝިޕް އުފެއްދުމަށާއި 

ބިނާކުރުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން މީހުން ބިނާކުރުމަށް މަޢުލޫމާތާއި ހުނަރުތައް ތަރައްޤީކުރުން
S4

އަންހެންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ނުގެންގުޅުމާއި އަންހެންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ސަގާފަތެއް އުފައްދައި އާލާކުރުން                     397,080                             - P3

-                             122,700                     
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތައް ކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ނުވަތަ އެފަދަ އަނިޔާއަކީ ހެޔޮކަމެއް ކަމުގައި ގަބޫލުކުރުވުމަށް ބާރުދޭ ނުވަތަ ހުއްދަކުރާ އެކިއެކި އާދަކާދަތައް 

ނައްތާލުމާއި، އެފަދަ އަނިޔާ އެއީ ރަގަޅުކަމެއް ކަމުގައި ބަލައިގަންނަ ނުވަތަ ހުއްދަކުރާ ގަބޫލުކުރުންތައް ނައްތާލުމަށް ތާޢިދު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުން
S2

-                             102,536                     
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތަކާއި ޖެންޑަރއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާ އަނިޔާތަކުން ކުރާ ދިގުމުއްދަތުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުތައް ކުޑަކުރުމަށް އެފަދަ އަނިޔާ ލިބޭ 

މީހުންނަށް ޖަމާއަތުގެ އެއްބާރުލުން ދެވޭނެ ނިޒާމުތައް އުފެއްދުން
S3

އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި އެ މައްސަލައާމެދު ފިރިހެނުން ދެކޭގޮތް ރަގަޅުކުރުމަށް ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން                     171,844                             - S4
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 ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް  50.5

 )ހ( ތަޢާރަފު 

ގައި .ޙިއްސާކުރަނީ ވިޔަފާރިއެވ0ެ އަދި ޚިދުމަތުގެ ވިޔަފާރި ހިަމނައިފިނަމަ، ޖ0ީޑ0ީޕީ  .8%-75ގެ %.ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖ0ީޑ0ީޕީ
އެވ0ެ ދިވެހި ރާއްޖެއަކީ ގިނަ އެއްޗެހި އިމްޕޯޓް ކުރާ ޤައުމަކަށް .15ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ ވިޔަފާރީގެ ޙިއްސާއަކީ %

ވީނަމަވެސް ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ސަބަބުން ފޮރިްނ އެކްސްޗޭންޖްގެ ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދެއެވ0ެ ދިވެހިރާއްޖޭގައި 
ތެރޭގައި އިޤްތިޞާދު ފުޅާވެފައިނެތުމާއި،  ހިންގޭ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޙަރަކާތްތައް ވަރަށް މަދެވ0ެ މީގެ ސަބަބުތަކުގެ

ނޑެއް ނެތުމާއި އަދި،  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޤާބިލިއްޔަުތކަން ކުޑަކަމާއި، ވިޔަފާރިއަށް މަގުފަހިވާފަދަ ޤާޫނނީ އޮިނގަ
އިން ބޭރުގެ މުއައްސާސާތަކުގެ ފަންނީ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ނެތުން ހިމެނެއެވ0ެ މިހެންކަމުން، ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ އަދި ރާއްޖެ

 ވިޔަފާރީގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން ކުޑަވެގެންދެއެވ0ެ 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މެދު ފަންތީގެ ޤައުމަކަށް ބަދަލުވުން ފަހިކުރުމަްށޓަކައި އިޤްތިޞާދު  5.11 10
 ންޓް ކުރިއެރުވުންތަރައްޤީކުރުމަށާއި ފުޅާކުރުމަށް ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަ

 ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތުކަން އިތުރުކުރުން  50

 ވިޔަފާރިވެރިންނަށާއި ގަންނަ މީުހންނަށް ވިޔަފާރީގެ ބާޒާރަށް މަގުުހޅުވައިދޭފަދަ ފުރުޞަތުތައް ހޯދަިއދިނުން     30

 ވާދަވެރި އަދި ހަމަހަމަ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުން 40

 ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓަށް ފަހިވާފަދަ ޤާނޫނާއި ޤާވައިުދތަކުގެ މާޙައުލެއް ތަރައްޤީކުރުން  50

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ 

 ،އިތުރުކޮށް ޤާބިލިއްޔަތު މުއައްސަސާތަކުގެ ފޯރުކޮށްދިނުަމށްަޓކައި ގޮތެއްގައި އެކަށީގެްނވާ މަޢުލޫމާތު ވިޔަފާރީގެ 10
 ވުން ހަރުދަނާ ނިޒާމު ވިލަރެސްކުރާ  ކަންކަން ރީގެވިޔަފާ

 ހަރުދަނާވުން  ޖަމާޢަތްތައް ވިޔަފާރި ،ޤާއިމުކޮށް  ހިންގޭނެގޮތް އުޞޫލުން ލާމަރުކަޒީ ޚިދްމަތްދިނުން 50

 ފަރާތްތަކާއި  މުހިްނމު ގޮތުން ވިޔަފާރީގެ ހޯދައިދިނުމަްށޓަަކއި ފުރުޞަތު މާރކެޓްގެ އިތުރު އަދި އާ 30
 ބައިވެރިވުން އެއްބަސްވުންތަކުގައި ވިޔަފާރީގެ ސަރަޙައްދީ އަދި ަބއިލެޓްރަލް ޔަފާރިއާބެހޭވި ޖަމާޢަތްތަކާއެކު

 ނިޒާމުތައް ބޭުނންވާ އުފެއްދުމަށް މާހައުލެއް ވިޔަފާީރގެ ވާދަވެރި ،މަގުފަހިވެ އުޞޫލުތަކަށް  ގެ ޓްރޭޑް ފެއަރ 40
 ޤާއިމުވުން

 އެއްތަނުން  މުދާ މިޮގތުން ނައްތާލުނ0ް ުހރަސްތައް ާޤނޫނީ އަދި އިދާރީ ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓްތަަކށް ވިޔަފާރިއާއި 50
 ވިޔަފާރި  މިލްކިއްޔާތާއި ބިމުގެ ،އްޤުތަކާއިޙަ މުދަލުގެ ފިކުރީ ،ިމންގަޑުތަކާއި ،ގެންދިއުމާއި އަނެއްތަނަށް

 ނައްތާލުން  ހުރަސްތައް ހުރި ދޫކުރުމުގައި ލައިސަންސް ،ރަޖިސްޓްރީކޮށް

 އުފެދުން  މާޙައުލެއް ވިޔަފާރީގެ ފަހިވާފަދަ އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ،ޅާކޮށްފު ވިޔަފާރި އިންވެސްޓްމަންޓާއި 60

 

 

 



f



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް                   3,677,642                54,485,610 5.02

-                            1,053,324                  
ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މުއައްސަސާތަކުގެ ޤާބިލިއްޔަތު އިތުރުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ނިޒާމު 

ހަރުދަނާކުރުން
P1

-                            10,400                      . ވިޔަފާރީގެ ކަންކަން ވިލަރެސްކުރާ ނިޒާމުގައި އަމިއްލަ ވިޔަފާރިވެރިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، މަދުވެގެން މަހަކު އެއްފަހަރު ބައްދަލުވުން S1

-                            636,914                     . ވިޔަފާރީގެ މަޢުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއި ޙިއްޞާކުރުމަށްޓަކައި، މިވަގުތު ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީގެ ނިޒާމް ތަރްޤީކުރުން S3

-                            406,010                     . ގުޅުންހުރި ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވިޔަފާރިއާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޙިއްޞާކުރުން S4

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ޚިދްމަތްދިނުން ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގޭނެގޮތް ޤާއިމުކޮށް، ވިޔަފާރި ޖަމާޢަތްތައް ހަރުދަނާކުރުން                     100,000                            - P2

-                            50,000                      . ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޚިދްމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ޤަވާޢިދުތަކާއި އުޞޫލުތައް އެކުލަވާލުން S1

-                            50,000                      . -ގަވަރމަންޓްގެ ނިޒާމުގެ ބޭނުން ފުރިހަމައަށް ހިފުން ޚިދްމަތްދިނުމުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް މީޑިއާގެ ދައުރު ފުޅާކޮށް، އީ S2

-                            732,974                     
އާ އަދި އިތުރު މާރކެޓްގެ ފުރުޞަތު ހޯދައިދިނުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މުހިންމު ފަރާތްތަކާއި ޖަމާޢަތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިއާބެހޭ ބައިލެޓްރަލް އަދި ސަރަޙައްދީ 

ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުން
P3

-                            732,974                     . ވިޔަފާރީގެ ގޮތުން މުހިންމު ގުޅުންތައް ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކާއެކު އިތުރަށް ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ބަދަހިކުރާނެ ގޮތްތައް ހޯދުން S2

ފެއަރ ޓްރޭޑް ގެ އުޞޫލުތަކަށް މަގުފަހިކޮށް، ވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުން                     623,310                            - P4

-                            257,890                     . މުދަލާއި ޚިދްމަތް ގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ޙައްޤުތައް ރައްކާތެރިކުރުމަށް އަޑުއުފުލާ، އެފަދަ ހައްޤުތައް ތަންފީޒުކުރުން އިތުރުކުރުން S1

-                            365,420                     . ނޑު އެކުލަވާލުން ވާދަވެރި ވިޔަފާރީގެ މާހައުލެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ S3



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

75,000                      841,846                     
. މިގޮތުން މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، މިންގަޑުތަކާއި،  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުރި އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން

. ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާއި، ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުން
P5

-                            25,000                      . ރޑްސް ބޮޑީއެއް ޤާއިމުކުރުން ޤައުމީ ފެންވަރުގައި މުދަލާއި ޚިދްމަތުގެ މިންގަޑުތައް އެކަށައަޅާ ޤާނޫނު އެކުލަވާލުމާއި، މިންގަޑުތައް އެކަށައަޅާނެ ޤައުމީ ސްޓޭންޑަ S1

-                            64,000                      . ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ނުވަތަ ތަކެތީގެ ފެންވަރުގެ ޔަޤީންކަން އަންގައިދޭ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކުރުން S3

-                            207,100                     . ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާބެހޭ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް އަދި މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވާ ތަމްރީންތައް ހިންގުން S5

-                            125,000                     . ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމާއި ލައިސެންސް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ޤާނޫނާއި ޤަވާއިދު ހަދާ، ވިޔަފާރި ފެށުމުގެ މަރުޙަލާ ހަރުދަނާކުރުން S6

75,000                      133,919                     
ނޑު އެކުލަވާލައި، މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ކުޑަކުރުމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

. އޮޓަމޭޓްކުރުން
S7

-                            286,827                     
. މިގޮތުން ޓެސްޓިން ފެސިލިޓީސް، ޕޯޓްގެ ޚިދްމަތް،  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ބޭނުންވާ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުން

. ދަތުރުފަތުރުކުރުން، ގުދަންކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ޙައްލު ހޯދުން
S9



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

އިންވެސްޓްމަންޓާއި ވިޔަފާރި ފުޅާކޮށް، އެކްސްޕޯޓުކުރުމަށް ފަހިވާފަދަ ވިޔަފާރީގެ މާޙައުލެއް އުފެއްދުން                     326,188                            - P6

-                            206,340                     . މުހިންމު އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުޞަތުތައް ދެނެގަނެ، އިންވެސްޓަރުންނަށް އިޝްތިހާރުކުރުން S1

-                            119,848                     . އިމްޕޯޓް މަދުކުރެވޭނެ އަދި އެކްސްޕޯޓް އިތުރުކުރެވޭނެ ޚިދްމަތުގެ ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ، ޚިދްމަތުގެ ސެކްޓަރ ފުޅާކުރުން S5

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                29,738,610

.އޭ ލޯން                            -                  8,536,110 6- ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - ޓީ

9- މައިކްރޯ ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް ސައިޒްޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް                            -                21,202,500

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                  9,252,000

4- މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރ ޕްރައިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް                            -                  9,252,000

މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ - 2010 ން 2014 ށް                            -                15,420,000

6- ސްމޯލް، މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޯ ފިނޭންސް                            -                15,420,000
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 ޤައުމީ ސަލާމަތް    50.4
 

 )ހ( ތަޢާރަފު  

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަން ދިފާއުކުރުމާއި އިސްތިޤްލާލް ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް 
ސް ޒިންމާއެވ0ެ ޤައުމީ ސަލާމަތް ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމަކީ ނުހަނު ބޮޑު ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީގެ އެންމެ އި

ޒިންމާއަކަށްވާއިރު، ހަމައެކަނި އަސްކަރިއްޔާއަކުން  މިކަމެއް ޙާޞިލެއް ނުކުރެވޭނެވ0ެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިތުރުން، ހިމެނޭ 
މަސައްކަތުން މެނުވީ ޤައުމީ ސަލާމަތް  އެހެނިހެން އޭޖެންސީތަކުގެ ުފރިހަމަ އެއްބާރުލުމާއެކު، ގުޅިގެން ކުރެވޭ

 ރައްކާތެރިކަންމަތީ ދެމެހެއްޓުމަކީ އުނދަގޫކަމަކަށްވާނެވ0ެ

 

 )ށ( ޕްރޮގްރާމްގެ ލަނޑުދަނޑިތައް 

 

ނޑާއި، ދިވެހި ާރއްޖޭގެ ސިޔާސީ  .1 ނޑުަތކާއި، ފަސްގަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނާއި، އިސްލާމްދީނާއި، ދިވެހި ކަ
ތިޞާދީ ސަރަހައްދާއި، ގުދުރަތީ ސަރަހައްދާއި ޤުދުރަތީ ވަޞީލަތްތަކާއި، ކްރިޓިކަލް ސަރަޙައްދާއި، ޚާއްސަ އިޤް

  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ދިފާއުކޮށް، ޙިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކަމާއެކު ބެލެހެއްޓުން

މާއި، ޙިމާޔަތްކުރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނީ ވެރިކަމަށް އުނިކަމެއް އަތުވެދާނެ ކޮންެމ ކަމަކުން ޤާނޫނީ ވެރިކަން  .2
 ޤައުމީ ސަލާމަތާއި މަޞްލަހަތު ޙިމާޔަތްކުރުމާއި، ޤައުމުގައި އަމާން ވެއްޓެއް ޤާއިމްކޮށް ދެމެހެއްޓުން 

 ދަޢުލަތަށް ދިމާވާ ކުއްލި ނުރައްަކލުގެ ޙާލަތްތަކުގައި އަވަސް އަދި ކުއްލި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން  .3

ނަލަްޤވާމީ މާހައުލުގައި ދިވެހި ދައުަލތުގެ ޝާނާއި ދިވެހި ދަޢުލަތުގެ ސަލާމަްތތެިރކަން އިތުރުކުރުމަށް، ބައި  .4
ޝައުކަތު ކުރިއަރުވާ، ބައިނަަލޤްވާމީ މާހައުލުގައި ޙިއްޞާވާ ސަލާމަތީ މަސްލަޙަތުތައް ޙިމާޔަތްކޮށް، ދެކުނު 
ނޑުގެ ސަލާމަތްތެރިކަން ދެމެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުމާއި،  އޭޝިޔާގެ ބައްރުގައާއި، އިންޑިޔާ ކަ

  އުމުތަކަށް އެހީތެރިކަްނ ފޯރުކޮށްދިނުންއަވަށްޓެރިޤަ

ލްވުމަށް ބޭނުންވާ އެޑްމިިނސްޓްރޭޓިވް އަދި އޮޕަރޭޝަނަލް ނިޒާމްތަކާއި ޞިދުތަކަށް ވާ ޞައިސްތިރާޖީ މަޤް .5
 ލްތައް ޤާއިމްކޮށް ހަރުދަނާުކރުން ޞޫއު

 

 )ނ( ޕްރޮގްރާމުން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ  

 

 ސަލާމަތީ  ޤައުމީ މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ގުޅިގެން އެޖެންސީތައް ހުރިހާ ޤައުމުގެ މައްސަލަތަކަށް ސަލާމަތީ 10
 ޤާއިމްކުރުން ވިއުގައެއް

 



260 

 

 

 

ނޑުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ،ޙާލަތްތަކުގައާއި ނުރައްކަލުގެ ކުއްލި 20  ހިމެނޭ  ސަރަޙައްދުގައި އެއްގަމުގެ ސަރަޙައްދާއި  ކަ
 އެންޑް  ސާރޗް މެރިޓައިމް  އަދި އަރބަން ،ރިކޮނަސެންސް އެއަރ ،ދިފާއުކުރުމާއި މާޔަތްކޮށްޙި ރިސޯސަސް ހުރިހާ

 ސަރުކާރު  ހޮވާފައިވާ ގޮތުން ޤާނޫނީ ކިބަިއން ބަޣާވަތްތެރިންގެ ،ހިންގުމާއި މިޝަންތައް ރެސްކިއު
 ،ޙާލަތެއްގައާއި ދިމާވެދާނެ ނުރައްކަލެއް އަސާސީއަށް ޤާނޫނު ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ،މާޔަތްކުރުމާއިޙި

 ޤާބިލްކަން  ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޙާލަތެއްގައި ބްރޫއަރާފަދަ  އިސްތިޤްލާލަށް މިނިވަންކަމާއި ޤައުމުގެ
 ތަރައްޤީކުރުން 0ގައިއެފ0ްޑ0ީއެނ0ްއެމް

 ޓައިމްލައިންތަކަށް  ޑިޕްލޯއިމަންޓް ޑިފެންސް ،ވަރުގަދަކޮށްދީ ރެޑިނެސް އަދި ޕަވަރ ކޮމްބެޓް ގ0ެއެފ0ްޑ0ީއެނ0ްއެމް 30
 ޤާއިމްކުރުން ނިޒާމެއް ލޮޖިސްޓިކްސް ރިލަޔަބަލް އަދި އެކިއުރޭޓް ސަޕޯރޓްކޮށްދޭނެ

 ސަރަޙައްދީ  މުޖުތަމަޢުގައާއި  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ ބަދަހިކޮށް ގުޅުން އަސްކަރިއްޔާތަކާއެކު ރަޙްމަތްތެރި 40
  އަދާކުރުން ދައުރެއް ޒިންމާދާރު ދެމެހެއްޓުމަށްޓަކައި ސުލްހަމަސަލަސްކަން

ނޑުތައް  އަދި  ވަޞީަލތްތައް ލާތްތަކާއިއާ  ޒަމާނީ ،ފުޅާކުރުމާއެކު ދައުރު ސިފައިންގެ އަންހެން 50  މިންގަ
  ހެދުން އްސަސާއަކަށްއަމު  އަސްކަރީ ޕްރޮފެޝަނަލް އަކ0ީ އެފ0ްޑ0ީއެނ0ްއެމް ބޭނުންކޮށްެގން

 ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެވާ ދޮރުތައް ހަރުދަނާ ނިޒާމެއްގެ ދަށުން ބަންދުކުރުން  60

 

 އާގުޅޭ ޙަރަކާތަކަށް ބަޖެޓް ކަނޑައެޅިފައެއްނުވެއެވ0ެ  5އަދި  4ހުށަހެޅިފައިވާ ބަޖެޓްގައި ނަތީޖާ  ވަނަ އަހަރަށް  2.12

 



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޤައުމީ ސަލާމަތް                   1,071,000                  4,458,720 5.04

ސަލާމަތީ މައްސަލަތަކަށް ޤައުމުގެ ހުރިހާ އެޖެންސީތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމަށްޓަކައި ޤައުމީ ސަލާމަތީ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކުރުން                       88,000                            - P1

ނޑު، ޤައުމީ ސަލާމަތީ ޕޮލިސީތައް ތަރައްޤީކޮށް ތަންފީޒުކުރާނެ އިސްތިރާޖީއެއް ތަރައްޤީކުރުން                       88,000                            - ޤައުމީ ސަލާމަތީ ގިއުގަ S1

3,358,720                  55,000                       

ނޑުގެ ސަރަޙައްދާއި އެއްގަމުގެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ ހުރިހާ ރިސޯސަސް ހިމާޔަތްކޮށް ދިފާއުކުރުމާއި،  ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތްތަކުގައާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަ

އެއަރ ރިކޮނަސެންސް، އަރބަން އަދި މެރިޓައިމް ސާރޗް އެންޑް ރެސްކިއު މިޝަންތައް ހިންގުމާއި، ބަޣާވަތްތެރިންގެ ކިބައިން ޤާނޫނީ ގޮތުން ހޮވާފައިވާ 

ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤާނޫނު އަސާސީއަށް ނުރައްކަލެއް ދިމާވެދާނެ ޙާލަތެއްގައާއި، ޤައުމުގެ މިނިވަންކަމާއި އިސްތިޤްލާލަށް 

.އެފް ތަރައްޤީކުރުން .ޑީ .އެން ބްރޫއަރާފަދަ ޙާލަތެއްގައި ޙަރަކާތްތެރިވާނެ ޤާބިލްކަން އެމް

P2

2,000,000                  -                            
.އެފް މެރިންސްއަކީ ރާއްޖެއަށް، ރާއްޖޭން ބޭރުން އަދި އެތެރެއިން ދިމާވާ ކޮންމެ ސަލާމަތީ ނުރައްކަލަކުން ރާއްޖެ ދިފާއުކުރެވޭފަދަ ޤާބިލް އަދި  .ޑީ .އެން އެމް

ޖެހިލުން ކުޑަ ހަނގުރާމަވެރި ބައެއްގެގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ދެމެހެއްޓުން
S4

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ވަނަ އަހަރަށް އޮފީސްތަކުން ހިންގަވާ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތަފްޞީލް

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ
ޕޮލިސީ / ސްޓްރެޓަޖީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ގުޅުންހުރި އިންޓެލިޖެންސް މަޢުލޫމާތު ހޯދާ، އެއްކޮށް، ދިރާސާކުރުމަށް ޑިފެންސް އިންޓެލިޖެންސް ނެޓްވޯރކެއް ޤާއިމްކުރުން                       55,000                  1,219,300 S5

139,420                     -                            . ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވާ ކުއްލި ނުރައްކާތަކުގައި އަވަސް އަދި ކުއްލި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން S7

-                            640,000                     
މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް މަސްތުވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަގުތައް ބަންދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ޕޯރޓުތަކުގެ ސަލާމަތީ 

ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން ވަރުގަދަކުރުން
P3

-                            640,000                     
ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާ މަގުތަކުގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ވަރުގަދަކޮށް މިފަދަ ތަންތަނުގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށް 

. ވަރުގަދަކުރުން
S1

1,100,000                  288,000                     
.އެފް އަކީ ޕްރޮފެޝަނަލް  .ޑީ .އެން ނޑުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އެމް އަންހެން ސިފައިންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމާއެކު، ޒަމާނީ ޢާލާތްތަކާއި ވަޞީލަތްތައް އަދި މިންގަ

އަސްކަރީ މުޢައްސަސާއަކަށް ހެދުން
P6

.އެފް ގެ ބާރުތައް އޭރިއާ ކޮމާންޑުގެ ގޮތުގައި ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ޤާއިމްކުރުން                            -                  1,000,000 .ޑީ .އެން އެމް S2

.އެފް ގައި ނެޓްވޯރކް ސެންޓްރިކް މާޙައުލެއް ޤާއިމްކުރުން                     288,000                     100,000 .ޑީ .އެން ފުރިހަމަ ކޮމާންޑް، ކޮންޓްރޯލް، ކޮމިއުނިކޭޝަން އެންޑް ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމެއްގެ ތެރެއިން އެމް S4
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ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް        52,072,034       5,063,036        57,135,070

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ        36,733,096      53,921,280        90,654,376

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން         5,128,747         618,750          5,747,497

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން        91,996,122      16,294,684       108,290,806

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން        10,993,143       6,302,726        17,295,869

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން         5,753,761       1,044,595          6,798,356

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން         4,139,268         561,000          4,700,268

-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން         2,926,080         472,410          3,398,490 އެންޓި

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް         4,441,953         426,825          4,868,778

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

2012 ވަނަ އަހަރު އޮފިސްތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ޚުލާޞާ

ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން         2,696,000         380,262          3,076,262

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ         4,874,821       3,029,260          7,904,081

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް         3,085,820         214,000          3,299,820

އެމްޕޮލޮއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަމް         2,290,800         113,500          2,404,300

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް           813,680         242,800          1,056,480

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް        31,003,947       3,083,998        34,087,945

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓުން ކޮމިޝަން         2,434,587         206,000          2,640,587

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިޔުނަލް         1,223,387         102,500          1,325,887

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ         2,950,836         579,800          3,530,636

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ        15,447,321       3,585,471        19,032,792

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ       222,450,559       8,617,712       231,068,271

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް       233,857,964      52,998,102       286,856,067



268

ޖުމްލަ ޚަރަދު ރުފިޔާ ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން       121,573,813       6,794,787       128,368,600

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ        32,430,864      12,082,338        44,513,202

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް         2,787,868         327,500          3,115,368

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް        44,432,453       1,207,413        45,639,866

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ         66,259,663       4,142,048        70,401,711

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް         4,370,075         208,500          4,578,575

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް، އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ        16,120,459       2,523,270        18,643,729

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް، ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް        23,645,499      14,892,500        38,537,999

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަރަންމަންޓް        34,546,490       3,066,720        37,613,210

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ         7,279,056       3,619,960        10,899,016

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން        22,852,618       4,951,102        27,803,720

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް          9,033,117       1,062,880        10,095,997

ކައުންސިލްތައް       286,130,085       8,036,663       294,166,748

ޖުމްލަ     1,408,775,985     220,774,394     1,629,550,378
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ރ
އ�ސ�ލ�ޖ�މ�ހ$ރ�އ�ޔ�ގ އ"ފ�ސ�        384        71,337,269         -                     -         -                     -         -                     -         -                     -            1             174,108         -                     -        385        71,511,377 1

ރ
އ�ޔ�ތ�ނ�ގ މ
ޖ�ލ�ހ�ގ އ�ދ�ރ�         -                     -         -                     -         -                     -          77        77,229,500        137        28,811,743         -                     -         -             230,100        214       106,271,343 2

ޖ�ޑ�ޝ
ލ� ސ
ރވ�ސ� ކ"މ�ޝ
ނ�         -                     -         -                     -         -                     -            3          2,735,333          25          4,736,477         -                     -         -                     -          28          7,471,810 3

ޑ�ޕ�ޓ�މ
ނ�ޓ� އ"ފ� ޖ�ޑ�ޝ
ލ� އޑ�މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ޝ
ނ�         -                     -         -                     -         -                     -        191        71,284,520     1,307       137,295,538          25          1,699,436         -          1,811,800     1,523       212,091,295 4

އ�ލކ�ޝ
ނ�ސ� ކ"މ�ޝ
ނ�         -                     -         -                     -         -                     -            5          2,634,000          51          8,421,868         -                     -         -                     -          56        11,055,868 5

ސ�ވ�ލ� ސ
ރވ�ސ� ކ"މ�ޝ
ނ�         -                     -         -                     -         -                     -            5          2,634,000          84        14,420,560         -                     -         -                     -          89        17,054,560 6

ހ�އ�މ
ނ� ރ
އ�ޓ�ސ� ކ"މ�ޝ
ނ�         -                     -         -                     -         -                     -            6          3,057,333          56        11,265,446         -                     -         -                     -          62        14,322,780 7

އނ�ޓ�-ކ"ރ
ޕ�ޝ
ނ� ކ"މ�ޝ
ނ�         -                     -         -                     -         -                     -            5          2,634,002          62        12,950,196         -                     -         -                     -          67        15,584,198 8

އ"ޑ�ޓ
ރ ޖނރ
ލ�ގ އ"ފ�ސ�         -                     -         -                     -         -                     -            2             790,000          68        16,549,300         -                     -         -               30,000          70        17,369,300 9

ޕ�ރ"ސކ�އ�ޓ
ރ ޖނރ
ލ�ގ އ"ފ�ސ�         -                     -         -                     -         -                     -            1             790,000          88        17,320,042         -                     -         -                     -          89        18,110,042 10

ޕ"ލ�ސ� އ�ނ�ޓގ�ރ�ޓ� ކ"މ�ޝ
ނ�         -                     -         -                     -         -                     -            5          2,082,833          28          4,822,867         -                     -         -                     -          33          6,905,700 11

މ(ލ�ޑ�ވ�ސ� އ�ނ�ލ
ނ�ޑ� ރވނ�އ� އ"ތ(ރ�ޓ�         -                     -         -                     -         -                     -            7          1,976,000        159        25,578,035         -                     -         -                     -        166        27,554,035 12

`


ޖ�މ�ލ
ޖ�މ�ލ
ޖ�މ�ލ
ޖ�މ�ލ އހނ�ހނ� ކ"ނ�ޓ�ރކ�ޓ� ސ�ޓ
ފ�
 މ�ސ�ތ
ޤ�އ�ލ� އ"ފ�ސ� ތ
ކ�ގ

މ�ގ�މ�ތ
އ�
އ�ނ�ތ�ހ�ބ�/އ
އ�ޔ
ނ� ކ�ރ� މ
ޤ�މ�ތ
އ� ޔ�ނ�ފ(މ� ބ"ޑ�ސ� ސ�ވ�ލ� ސ
ރވ�ސ� ސ�ޔ�ސ� މ
ގ�މ�

 އ"ފ�ސ�

މ(ލ�ޑ�ވ�ސ� އ�ނ�ލ
ނ�ޑ� ރވނ�އ� އ"ތ(ރ�ޓ�         -                     -         -                     -         -                     -            7          1,976,000        159        25,578,035         -                     -         -                     -        166        27,554,035 12

މ(ލ�ޑ�ވ�ސ� ޕނ�ޝ
ނ� އޑ�މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ޝ
ނ� އ"ފ�ސ�         -                     -         -                     -         -                     -            9          1,666,000          31          6,326,701         -                     -         -                     -          40          7,992,701 13

އމ�ޕ"ލ"އ�މ
ނ�ޓ� ޓ�ރ
އ�ބ�އ�ނ
މ�         -                     -         -                     -         -                     -            8          2,562,060          14          1,992,417         -                     -         -                     -          22          4,554,477 14

މ(ލ�ޑ�ވ�ސ� މ�ޑ�އ� ކ
އ�ނ�ސ�ލ�         -                     -          14          1,456,135         -                     -          15          1,008,834         -                     -         -                     -         -                     -          29          2,464,969 15

މ(ލ�ޑ�ވ�ސ� ކ
ސ�ޓ
މ�ސ� ސ
ރވ�ސ�         -                     -         -                     -         -                     -            5          2,444,133        735       119,143,271         -                     -         -                     -        740       121,587,404 16

މ(ލ�ޑ�ވ�ސ� ބ�ރ(ޑ�ކ�ސ�ޓ�ނ� ކ"މ�ޝ
ނ�         -                     -         -                     -         -                     -            7          3,522,665          17          2,984,690         -                     -         -                     -          24          6,507,355 17

ޓކ�ސ� އޕ�ލ� ޓ�ރ
ބ�ޔ�ނ
ލ�         -                     -         -                     -         -                     -            5          2,544,000          19          3,121,735         -                     -         -                     -          24          5,665,735 18

ލ(ކ
ލ� ގ
ވ
ރމ
ނ�ޓ� އ"ތ(ރ�ޓ�         -                     -         -                     -         -                     -            4             878,133          13          2,693,438         -                     -         -                     -          17          3,571,571 19

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ފ�ނ�ނ�ސ� އނ�ޑ� ޓ�ރޜ
ރ�            9          4,484,667        332        43,286,134         -                     -         -                     -         -                     -         -                     -         -          2,123,000        341        49,893,801 20

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ޑ�ފނ�ސ� އނ�ޑ� ނ�ޝ
ނ
ލ� ސކ�އ�ރ�ޓ�            3          1,706,833        261        24,354,286     3,010       488,507,772         -                     -         -                     -          89          7,752,305         -        36,728,530     3,363       559,049,727 21

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ހ(މ� އފއ�ޒ�          43        18,329,798     1,021       132,926,655     3,234       511,100,717         -                     -         -                     -          19          3,498,891         -                     -     4,317       665,856,062 22

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� އޑ�ޔ�ކ�ޝ
ނ�            9          4,145,387     8,162       864,086,937         -                     -            2             648,000         -                     -     1,987       283,354,307         -          2,841,535   10,160    1,155,076,165 23

މ(ލ�ޑ�ވ�ސ� ނ�ޝ
ނ
ލ� ޔ�ނ�ވ
ރސ�ޓ�         -                     -         -                     -         -                     -         -                     -        457        64,567,876         -                     -         -             676,000        478        67,438,257 24
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 އ"ފ�ސ�

އޓ
ރނ� ޖނރ
ލ�ގ އ"ފ�ސ�            3          1,826,834          56          8,100,887         -                     -            2             719,000         -                     -         -                     -         -                     -          61        10,646,721 25

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ފ"ރ�ނ� އފއ�ޒ�          37        58,330,482        135        38,618,658         -                     -         -                     -         -                     -          95        13,801,391         -                     -        267       110,750,531 26

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ހލ�ތ� އނ�ޑ� ފމ�ލ�             6          3,171,666     1,130       134,085,677         -                     -         -                     -         -                     -          29          4,810,139         -          1,470,640     1,165       143,538,122 27

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� އ�ކ"ނ"މ�ކ� ޑ�ވލ"ޕ�މ
ނ�ޓ�            7          3,054,667          37          3,298,568         -                     -         -                     -         -                     -         -                     -         -                     -          44          6,353,235 28

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ޓ$ރ�ޒ
މ�، އ�ޓ�ސ� އނ�ޑ� ކ
ލ�ޗ
ރ            6          3,218,500        203        19,009,712         -                     -         -                     -         -                     -            9             403,905         -               27,000        218        22,659,116 29

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ހ�އ�މ
ނ� ރ�ސ(ސ�، ޔ$ތ� އނ�ޑ� ސ�ޕ(ޓ�ސ�            8          3,733,970        277        29,618,490         -                     -         -                     -         -                     -          39          2,763,786         -             379,200        324        36,495,446 30

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ހ
އ�ސ�ނ�ގ އނ�ޑ� އނ�ވ
ރ
ނ�މ
ނ�ޓ�          12          5,331,482        431        49,955,268         -                     -         -                     -         -                     -            4             512,503         -             293,000        447        56,092,252 31

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ފ�ޝ
ރ�ޒ� އނ�ޑ� އގ�ރ�ކ
ލ�ޗ
ރ            6          2,984,319        190        19,433,310         -                     -         -                     -         -                     -            9             129,276         -                     -        205        22,546,905 32

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� ޓ�ރ�ނ�ސ�ޕ(ޓ� އނ�ޑ� ކ"މ�އ�ނ�ކ�ޝ
ނ�            8          3,718,533        441        58,550,533         -                     -         -                     -         -                     -         -                     -         -          1,436,251        449        63,705,318 33

މ�ނ�ސ�ޓ�ރ� އ"ފ� އ�ސ�ލ�މ�ކ� އފއ�ޒ�             4          1,989,135        141        13,737,144         -                     -         -                     -         -                     -            3             173,960         -             445,056        148        16,345,295 34

ކ
އ�ނ�ސ�ލ�ތ
އ�         -                     -     5,707       547,620,117         -                     -     1,091       178,723,346         -                     -        405        26,403,347         -          9,374,613     7,203       762,121,422 35

4,426,214,897    32,868   57,866,725         -         345,477,354       2,714     485,196,580       3,372     362,563,694       1,455     999,608,490       6,244     1,988,138,511    18,538   187,363,543       545        
ޖ�މ�ލ
ޖ�މ�ލ
ޖ�މ�ލ
ޖ�މ�ލ



ަބޖެުޓަގިއ ިހެމޭނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

xiމްުސަތިޤްއލު މުައްއަސާސަތްއ

III ޗެޕްޓަރ 



f



ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ      2,340,718           -

-            2,109,218      
P2

-            924,291        
 S1  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަކީ މުސްތަޤިއްލުކަމާ މިނިވަންކަމާއެކު ވަކިފަރާތަކަށް ބުރަނުވާ މުއައްސަސާއެއްގެ ގޮތުގައި ގާއިމް ކުރުން

-            521,643        
 S2  ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަނުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކާ ބާރުތައް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ދެނެގަތުން

-            663,284        
 S3  ކޮމިޝަންގެ އިދާރާ ހަރުދަނާކުރުން

-            231,500        P3

-            231,500        
 S1  ކޮމިޝަނަކީ ޤާނޫނީ އިމުގެތެރެއިން ޑިމޮކްރަޓިކް މުޖްތަމަޢެއްގައި ބަލައިގަންނަ މިންވަރަށް ހުޅުވާލައިގެންހިންގާ މުއްސަސާއަކަށް ހެދުން

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ހޯދުން

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރާއި އިޙްތިރާމް ހޯދުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012



ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ        139,200      20,361,266

-             5,000           

P2

-             5,000           
 S1  މަރުކަޒީ ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކުރުން

-             29,200          
P3

-             29,200          
 S1  ޝަރުޢީ ދާއިރާގެ މީހުންނަށް ދާއިމީގޮތަކަށް މަޢުލޫމާތުގެ މުއްސަނދިކަމާއި ތަޢުލީމުގެ ތަރައްޤީ ލިބިދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 ން 2013 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ނޑެއް  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ޝަރުއީ މައްސަލަތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަ

ތައާރަފްކޮށް ކޯޓުން ބޭރުގައި މައްސަލަތައް ޙައްލުކުރެވެނޭ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފްކޮށް (އޯލްޓަރނޭޓް ޑިސްޕިޔުޓް ރިޒޮލިޔުޝަން ނިޒާމެއް) ކޯޓުތަކުގެ މައްސަލަތައް 

ހަލުވިވެ، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަވަހަށް ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިދެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން

ޢިލްމީ، ތަޢުލީމީ މަރުކަޒުތައް ހަރުދަނާކޮށް، ތަރައްޤީކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-             105,000         

P4

-             105,000         

 S1  އިސްތިޢުނާފުގެމަގުފަހިކޮށްދިނުމަށް މަތީފަންތީގެ ކޯޓުތައް ޕްރޮވިންސްތަކުގައި އުފެއްދުން

20,361,266       -             

P5

20,361,266       -             

 S1  ކޯޓުތަކުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށާއި، ކޯޓުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް، ޙައްލެއް ހޯދައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ މަސައްކަތް  ހަލުވިކުރުން

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް ފަސޭހަގޮތަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިވަން ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  އެތުރިފައިވާގޮތާއި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ

ޔުނިޓު ހަރުދަނާކޮށް، ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް ފަސޭހަގޮތަށް ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް 

ނޑައަޅައި، ޤާނޫނީ އެހީ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މިނިވަން ޕަބްލިކް ޑިފެންޑަރުން ޢައްޔަނުކޮށް، ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް  އެތުރިފައިވާގޮތާއި ކޯޓުގެ އިޚްތިޞާޞް ކަ

ޔުނިޓު ހަރުދަނާކޮށް، ޓްރާންސިޝަނަލް ޖަސްޓިސްގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް އުފެއްދުން



އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       9,069,535      3,922,550

-            446,167         
P1

-            446,167         
 S1  އިންތިޚާބުތަކުގެ އެންމެހައި ކަންތައްތައް ރާވައި ހިންގައި، ކޯޑިނޭޓްކޮށް މޮނިޓަރ ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

-            -             
 S2  އިންތިޚާބުތަކުގައި އޮފިޝަލުންގެ ގޮތުގައި އައްޔަން ކުރެވޭ މީހުންނަކީ ޤާބިލުބަޔަކަށް ހެދުން

-            -             
 S3  އިންތިޚާބުތައް އޮބްޒާރވްކޮށް މޮނިޓަރކޮށް، އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ހުށަހެޅޭ ޝަކުވާތައް ބަލައިގަނެ ޖަވާބުދާރީވާނޭ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބާއްވާ އިންތިޚާބުތަކަކީ މިނިވަން އިންސާފުވެރި، ހާމަކަން ބޮޑު އަދި ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ފުރުޞަތުތައް ލިއްބައިދޭ އިންތިޚާބުތަކަކަށް 

ހެދުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

3,050,000      1,360,096        
P3

-            130,000         
ނޑެއްގެ ތެރެއިން ހިންގުން  S1  ސިޔާސީޕާޓީތަކާބެހޭ ކަންތައްތައް ޤާނޫނީ އޮނިގަ

3,050,000      1,230,096        
 S2  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން

-            2,093,887        
P4

-            1,865,887        
 S1  ވޯޓުދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންނަކީ ކޮބައިތޯ ބަލައި އެކަމާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށް ދިނުން

-            -             
.  S2  އިންތިޚާބުތަކަށް ކުރިމަތިލާ ކެންޑިޑޭޓުންނާ އޮފިޝަލުންނަށް ދޭންޖެހާ މަޢުލޫމާތު ދިނުން

-            228,000         
 S3  ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާބެހޭ ގޮތުން ޢާންމުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުން

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތީން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުން ބަލައި، ބަލަހައްޓައި ޕާޓީތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާ ކުރުން

އިންތިޚާބުތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި އަދި ދީމުޤްރާތީ ވެއްޓަކަށް ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            1,334,444        
P5

-            1,334,444        
 S1  ކޮމިޝަން ސްޓާފުންގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުން

872,550        3,834,941        
P5

-            1,094,404        
 S1  ޕޮލިސީ ފެންވަރުގެ މުއައްޒަފުންގެ ކިބައިގައި ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އުފެއްދުން

-            296,697         
 S2  ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމްކުރުން

872,550        2,443,840        
 S3  ރާއްޖޭގެ 7 ޞަރަޙައްދެއްގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އޮފީސް ޤާއިމްކުރުން

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން މިނިވަން މުސްތަޤިއްލު މުވައްސަސާއެއްގޮތުގައި އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން

ދީމުޤްރާތީ މާޙައުލެއް އުފެއްދުމަށް އަލަށް އެކުލަވާލެވުނު އިންތިހާބާބެހޭ ޤައުމީ ނިޒާމު ތަންފީޛު ކުރުމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ފަންނީ އަދި ޢިލްމީ 

ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން



ސިވިލްސަރވިސް ކޮމިޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       4,947,900      1,755,212

1,338,666      471,013         
P3

-            315,983         
 S1  ދެފުށްފެންނަ މިނިވަން، މައްސަލަ ބެލޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމް ކުރުން

31,231         -             
 S2  ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކްއެއް ޤާއިމް ކުރުން

-            1,000           
 S3  ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މަސައްކަތްތައް އައު ޑިމޮކްރެސީއާއި އެއްގޮތަށް ހިންގުން

1,141,185      -             
. ގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ނެޓްވަރކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން .ސީ .އެސް  S4  ސީ

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ޒަމާނީ ބަދަލުތައް އަދި އައު އުފެއްދުންތެރިކަން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

142,500        77,050          
" ސިސްޓަމް  S5  ދިވެހި ސިވިލް ސާރވިސްގެ އޮންލައިން "އީ ހިއުމަން ރީސޯސް މެނޭޖްމަންޓް

-            76,980          
ނޑާ ރަނގަޅައް ދިމާކުރުން  S6  ވަޒީފާ ހަމަޖައްސާއިރު ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާ މީހުންގެ މަސައްކަތުގެ ގާބިލިއްޔަތާއި ވަޒީފާގެ  މަސްއޫލިޔަތްތަކާއި އޮނިގަ

23,750         -             
 S7  އޮންލައިން އީ-ހިއުމަން ރިސޯސް އިންފޮމޭޝަން މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް އޮފް މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސަރވިސް

123,500        671,013         
P4

-            527,463         
 S1  ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުން

-            139,050         
.އެސްގެ ހުނަރު އިތުރުކުރުން  S2  ޕީ

-            4,500           
.ޑީ ސިސްޓަމް (އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީކޮށް ބެލެހެއްޓޭނެ ފަސޭހަ ގޮތެއް ތަޢާރަފް ކުރުން) .އާރް .އެޗް  S3  އީ

123,500        -             
 S4  އީ-ޕަރފޯމަންސް އެޕްރައިޒަލް ސިސްޓަމް (ސިވިލް ސަރވިސް އިދާރާތަކުގައި މަސައްކަތު ފެންވަރު ބެލުމުގެ ފަސޭހަ ނިޒާމެއް ތަޢާރަފް ކުރުން)

95,000         1,292,060        
P5

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަމްރީނުކޮށް ބިނާކުރުން

ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް މުއައްސަސާތަކާއި ހިދުމަތްތައް ތަރައްގީކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

95,000         -             
 S1  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަލުވިކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުން

-            36,240          
.  S2  މަގު ޗާޓު އެކަށެއެޅުން

-            193,500         
 S3  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

-            10,000          
ނޑުތައް ބައްޓަން ކުރުން  S4  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ވިޝަން ހާޞިލްކުރުމަށްޓަކައި މަޤާމްތަކާއި، މަސްޢޫލިއްޔާތުތައް އަދި އިދާރީ އޮނިގަ

-            249,120         
 S5  މަސައްކަތަށް ޝައުޤުވެރި މާހައުލެއް ސިވިލް ސަރވިސް ގައި ބިނާކުރުން

-            149,000         
.  S6  މަސައްކަތަށް އަހުލުވެރި މާހައުލެއް މުޅި ސިވިލް ސަރވިސްގައި ގާއިމުކުރުން

-            194,200         
 S7  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ހިއުމަން ރިސޯސް ޕްލެނެއް (2013-2015) ތައްޔާރުކުރުން

-            10,000          
 S8  ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޑެލިވެރީ ސިސްޓަމް ރަންގަޅު ކުރާނެ ގޮތުންގެ ދިރާސާ ކުރުން

-            200,000         
 S9  ބައިނަލް އަޤްވާމީ ބެންޗްމާރކް އާއި އެއްގޮތަށް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތަޢް ހިންގުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            250,000         
 S10  މަސައްކަތުގެ ޘަޤާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން

-            12,000          
P6

-            10,000          
 S1  ސިވިލް ސަރވިސްގައި މަސައްކަތް ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މާހަޢުލެއް ޤާއިމް ވެފައިވޭތޯ ބަލައި ދިރާސާކުރުން

-            2,000           
 S2  ސިވިލް ސަރވިސްގައި އެދެވިގެންވާ މުސާރަ އަދި އެހެނިހެން އިނާޔަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުން

125,000        -             
P7

125,000        -             
 S1  އީ ލާރނިންގ ގާއިމްކޮށް މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުގައި ފަށާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ތައްޔާރުވުން

73,046         2,501,814        
P8

-            1,078,750        
 S1  ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނާއި މުޢައްޞަސާތަކުގައި، ޓްރެއިނިންގ ނުލިބި ވަޒީފާ އަދާނުކުރެވޭ ވަޒީފާތަކާއި ފަރާތްތައް ދެނެގަތުން

73,046         1,244,564        
 S2  ސިވިލް ސާރވިސް ޓްރެއިނިންގ އިންސްޓިޓިއުޓް ތަރައްޤީކުރުމާއި ތަމްރީނުތައް ހިންގުން

ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ދިރާސާކުރުން

ސްޓްރެޓެޖިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ދިރާސާކުރުން

އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަމްރީނުކޮށް ބިނާކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            178,500         
 S3  ޕްރޮފެޝަނަލް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން



ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       3,688,027           -

-            18,000          
P2

-            18,000          

ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 1.1: އިސްލާމީ ޝަރީޢަތާއި، ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ދިވެހިރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢާހަދާތަކުން ލިބިދޭ 

އެންމެހައި ޙައްޤުތައް، ތަފާތުކުރުމެއްނެތި، ހަމަހަމަކަމާއެކު، ފުރިހަމައަށް ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގައި އުޅޭ އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް 

ލިބިދިނުމާއި، މިއިން ޙައްޤެއް ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ބަދަލު ލިބިދިނުމާއެކު، މިއިން ޙައްޤަކަށް އަރައިގެންފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ 

. އަދަބު ލިބިދޭތޯ ކަށަވަރުކުރުން

 S1 

-            1,218,958        
P3

-            85,740          

ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 2.1: ފަރުދީ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމުކޮށް އަދަލު އިންސާފު ހޯދައިދިނުމަށް ކޮމިޝަނަށް ފަސޭހަކަމާއެކު މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި 

ތަޙުޤީގު ކުރުމުގެ ނިޒާމް ތަރައްޤީކޮށް އަދި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޮމިޝަނުން ނިންމާ ނިންމުންތަކާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތައް ފުރިހަމައަށް 

ތަންފީޒުކުރުން

 S1 

-            1,133,218        

 ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 2.2: މުޖުތަމަޢުގައި ހުރި އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުހިންމު މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ، މިފަދަ މައްސަލަތައް ބަލާނެ 

ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުން
 S2 

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 1: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 2: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ބެލުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            993,540         
P4

-            34,000          
ނޑު ބަޔަކަށް ހެދުން  S1   ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 3.1: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މައިގަ

-            959,540         
.  S2  ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 3.2: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ހޭލުންތެރިވެފައިވާ ޒިންމާދާރު މުޖްތަމަޢެއް އުފެއްދުން

-            -             
 S3  ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 3.3: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާއެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ބައްޓަންކުރުމަށް އެހީތެރިވުން

-            137,097         
P5

-            113,157         

ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 4.1: ޤާނޫނުއަސާސީއާއި، ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާބެހޭ މުޢާހަދާތަކާއި 

ޤަރާރުތަކުންނާއި، މި ނޫންވެސް މިފަދަ ކަންތައްތަކުން ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އެންމެހައި ޙައްޤުތަކާއި މިނިވަންކަން ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު 

. ދެނެގަނެ، ޙައްޤުތައް އެދެވޭގޮތެއްގައި ފޯރުކޮށް ނުދޭނަމަ އެޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބާރުއެޅުން

 S1 

-            -             

  ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 4.2: ރާއްޖެ ބައިވެރިވެފައިވާ މުޢާހަދާތަކާ ގުޅިގެން، އިންސާނީ ޙައްޤުތައް އެންމެހައި ފަރާތްތަކަށް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން 

ކޮމިޝަނަށް ލިބިފައިވާ ފުރުޞަތުތައް އެންމެ އެދެވޭ ގޮތެއްގައި ބޭނުންކުރުން
 S2 

-            -             
 S3  ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 4.3: އެކުލަވާލާފައިވާ މޮނިޓަރިންގ މެކޭނިޒަމް ހަރުދަނާކުރުން

-            -             
 S4  ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 4.4: ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓުތަކުގެ ހުށަހެޅުންތަކަށް ޢަމަލުކުރާ މިންވަރު ކޮންމެ 6 މަހުން 1 މަހު ދެނެގަތުން

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 3: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އިޙްތިރާމްކުރުމުގެ ޘަގާފަތެއް ޤާއިމްކުރުން

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 4: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންތައްތައް ހިނގާ ނުހިނގާ މިންވަރު ދެނެގަތުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            -             

  ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 4.5: ކޮމިޝަނުން ނެރޭ ރިޕޯޓްތަކުގެ އިތުރުން ކޮމިޝަނުން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުންތަކަށް އަމަލީ ސިފަ އަންނަ 

މިންވަރު ބެލުން
 S5 

-            23,940          

 ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 4.6: އަތޮޅު ތެރޭގައި އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ފޯރުކޮށްދޭ މިންވަރު ދެނެގަތުމުގެގޮތުން ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖޭގެ 2 އަތޮޅަކަށް 

. ދަތުރުކޮށް، މައްސަލަ އުޅޭ ދާއިރާތައް ފާހަގަކޮށް މިކަންކަން އިޞްލާޙްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ކުރުން
 S6 

-            135,681         
P6

-            135,681         

 ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 5.1: މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ނުވަތަ ހިނގާފާނެ އަނިޔާވެރި ލާއިންސާނީ ނުވަތަ 

ދަށު ދަރަޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން
 S1 

-            15,000          
P7

-            15,000          

 ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 6.1: މުޖްތަމަޢުގައިވާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި މައްސަލަތައް ދެނެގަނެ އެފަދަ މައްސަލަތަކުން މިންޖުވެފައިވާ 

ހަރުދަނާ ވެއްޓެއް ޤާއިމުކުރުން
 S1 

-            42,500          
P8

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 5: މިނިވަންކަން ގެއްލޭގޮތަށް ބަންދުގައި ތިބޭ މީހުންނާމެދު ހިންގާ ލާއިންސާނީ ނުވަތަ ދަށުދަރައިޖައިގެ ޢަމަލުތައް ހުއްޓުވުން

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 6 : އިންސާނީ ހައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ދިރާސާތައް ކުރުން

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 8: މަދަނީ މުޖްތަމައުގައި ހިމެނޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            42,500          

.އޯ ނެޓްވާރކުގައި ހިމެނޭ  .ޖީ ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 8.1: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އެހީތެރިވެ، ހިތްވަރުދީ، އެން

ފަރާތްތައް އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، މި ފަރާތްތައް މެދުވެރިކޮށް އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ކުރިއެރުވުމަށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި 

މަސައްކަތްކުރުން

 S1 

-            431,088         
P8

-            431,088         

ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 9.1: އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ގުޅުންހުރި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ފަރާތްތަކާއެކު ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ގުޅުން 

. ބަދަހިކޮށް ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ހޯދުން
 S1 

-            696,163         
P8

-            696,163         

ސްޓްރެޓިޖިކް މަޤްޞަދު 10.1: ނަތީޖާ ހާސިލްކުރާ ހުނަރުވެރި މުވައްޒަފުން ހިމެނޭ، ޒަމާނީ އާގޮތްތަކަށް މަރުޙަރާ ކިޔާ ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއް 

ޤާއިމުކުރުން
 S1 

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 10: ކޮމިޝަނުގެ އިދާރީ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

އަމާޒުކުރާ ދާއިރާ 9: ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަދި ސަރަޙައްދީ ގުޅުންތައް ޤާއިމްކޮށް ބަދަހިކުރުން



-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން އެންޓި

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       3,246,724       261,286

261,286        2,655,824        
P1

-            1,935,440        
 S1  ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ މައްސަލަތައް ތަޙްޤީގު ކުރުން

81,286         458,884         
 S2  ކޮމިޝަންގެ މުވައްޒަފުންނަށް ޢަމާޒުކޮށްގެން ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުން

180,000        60,000          
 S3  ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ މައްސަލަތައް ތަޙުޤީގުކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

-            201,500         
 S4  ކޮމިޝަންގެ މަސައްކަތްތައް ރޭވިފައިވާގޮތާއެއްގޮތަށް ހިނގަމުންދާކަމަށް ބައިނަލް އަޤްވާމީ މުޖުތަމަޢުއިން ޤަބޫލުކުރުވުން

-            297,000         
P2

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ކޮރަޕްޝަންގެ ޢަމަލުތައް ހިންގާ ފަރާތްތަކާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅައި ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ ގާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުން

 ކޮރަޕްޝަން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ޕްރިވެންޝަންގެ ގޮތުން ފިޔަވަޅު އެޅުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            265,000         
ކޮރަޕްޝަނާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމުގެ ރޫޙު އާލާކުރުމާއި ހަރުދަނާކުރުން  S1 

-            32,000          
 S2  އިންޓެގްރިޓީ އެވޯޑް ދިނުން

-            293,900         
P3

-            159,000         
ޚަބަރުފަތުރާ ވަޞީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން މެސެޖްތައް ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުން  S1 

-            86,900          
 S2  ކޮރަޕްޝަނާބެހޭ އެޑިޔުކޭޝަން މެޓީރިއަލްސް ޑިޒައިންކުރުމާއި ތައްޔާރުކުރުމާއި، ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރުން

-            48,000          
 S3  ބައިނަލް އަޤަވާމީ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ދުވަސްފަދަ ޚާއްޞަ މުނާސަބާތައް ފާހަގަކުރުން

 ކޮރަޕްޝަން ނައްތައިލުމާބެހޭގޮތުން ޢާންމުން ހޭލުންތެރިކުރުވުން



ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       5,486,658        25,000

-            1,597,200        
P1

-            39,000          
 S1  ޕްރޮސިކިއުޝަންގެ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޤާބިލު މީހުން ބިނާކޮށް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަމްރީންކުރުން

-            1,558,200        
 S2  އަތޮޅުތަކުގައި ގޮފިތައް ޤާއިމުކުރުމާއި އަތޮޅުތަކަށް ޚިދުމަތްދިނުން

-            293,250         
P2

-            293,250         
އިދާރީ ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުން  S1 

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހިނގާ ޖިނާޢީ ކުށްތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ޕްރޮސިކިއުޓްކުރުން

ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުގެ ހިންގުމުގެ ނިޒާމު ވަރުގަދަކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބައްޓަންކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            114,300         
P3

-            100,400         
ތަޙްޤީޤު ކުރާ އިދާރާތަކުން ބަލާބެލުން ތަކާއި ހިންގާ ތަޙްޤީޤުތައް ބަލާ އެކަންކަން ހިނގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުން  S1 

-            13,900          
 S2  މީހުން ބަންދުކޮށް ހިފެހެއްޓޭނެ ޙާލަތްތަކާއި ޝަރުޠުތައް މުޠާލިޢާ ކުރުމާއި މުރާޖަޢާ ކުރުމާ އެ އުޞޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލު ކުރަމުން ދޭތޯ ބެލުން

426,825        4,441,953        
P4

426,825        4,441,953        
 S1  އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

-            1,604,601        
P5

-            1,604,601        
ރަނގަޅު  ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން  S1 

-            5,250           
P6

-            5,250           
ޕްރޮސެކިޔުޓަރ ޖެނެރަލްގެ ޒިންމާ އަދި ދަޢުވާ އުފުލުމާއި ނުއުފުލުމަށް ނިންމާ ނިންމުން ހާމަކަންބޮޑު ގޮތަކަށް ގެންދަން ރާވައި، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން  S1 

ޖިނާޢީ ޢަދުލުގެ ނިޒާމުގައި ޙަރާކާތްތެރިވާ މުޢައްސަސާތައް ޒިންމާދާރު ކުރުވުން

އޮފީސް ހިންގުން

ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުމަށް

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް ފެތުރުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            486,955         
P7

-            486,955         
ޖިނާޢީ މައްސަލަތަކުގައި ބޭރުގެ ޤައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މުޢައްސަސާތަކާއެކު މަސައްކަތްކުރުން ފުޅާކޮށް ހަރުދަނާކުރުން  S1 

25,000         667,335         
P8

25,000         667,335         

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުމާއި އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނު 

މުވައްޒަފުންނަށްދީ، ފަންނީ، ތަޢުލީމީ، ޢިލްމީ އިދާރާތަކެއް އުފެއްދުން
 S1 

-            171,844         
P9

-            171,844         
އަންހެނުންނަށް ކުރާ އެކި އަނިޔާތައް ހުއްޓުވައި އެ މައްސަލައާމެދު ފިރިހެނުން ދެކޭގޮތް ރަގަޅުކުރުމަށް ފިރިހެނުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން  S1 

-            401,029         
P10

-            401,029         
. ނޑެއް އެކަށައަޅާ އަދި އެތެރެކުރާ ފަރާތްތަކަށާއި ވިއްކާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބު ދިނުން ފުރިހަމަ ގޮތެއްގައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ  S1 

-            144,894         
P11

ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ ފަރުވާދޭ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ޤާއިމްކޮށް ފަރުވާދިނުމާއި އަދި ފަރުވާ ފުރިހަމަކުރާ ފަރާތްތަށް ރަނގަޅުގޮތުގައި 

. މުޖްތަމަޢަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި އަދި އާފްޓަރކެއަރ ލިބޭނެގޮތް ޤާއިމްކުރުން

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު 

އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުން، އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުން

އަންހެންނާއި ފިރިހެނުންގެ ދެމެދުގައި ތަފާތުތަކެއް ނުގެންގުޅުމާއި އަންހެންގެ ޙައްޤުތަކަށް އިޚްތިރާމްކުރާ ސަގާފަތެއް އުފައްދައި އާލާކުރުން

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި އަދި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބުދީގެން 

. ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން މަދުކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            144,894         
ނޑެއް އެކަށައަޅާ އެއަށް އަމަލުކުރުން މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނާ ދޭތެރޭގައި އަމަލުކުރުމަށް ފުރިހަމަގޮތެއްގައި ޤާނޫނީ އޮނިގަ  S1 



ޕޮލިސް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       1,633,426           -

-            164,840         
P2

-            164,840         
ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން  S1 

-            385,825         
P3

-            385,825         
. ޤާނޫނީ އަދި ޝަރުޢީ ނިޒާމާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން  S1 

-            392,900         
P4

-            392,900         

 އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލުއިންޞާފާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ 

. ބަދަލުތައް ގެނައުން
 S1 

-            637,936         
P5

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

 ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން

އަސާސީ ހައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުނަނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ހައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް ފެތުރުމަށާއި، ޤާނޫނުތަކާ ބެހޭ 

. މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމުކުރުން

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅު އެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަ ގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަ ދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި 

. ޢަދުލުއިންޞާފާ ބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

. ފުލުހުންނަށް އެބައިމީހުންގެ ވަޒީފާ އަދާކުރުމުގައި ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ ރައްކާތެރިކަން ލިބިދިނުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            637,936         
. / ކަސްޓޯޑިއަލް ސެންޓަރުތައް ހުންނަންޖެހޭނެ މިނިމަމް ސްޓޭންޑަރޑްސް ރިވައިސްކުރުން  S1  ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން

-            51,926          
P6

-            51,926          
.  S1  ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޑޯނަރ-އޭޖެންސީތަކަށް ކޮމިޝަން ތަޢާރަފްކޮށް ގުޅުން ބަދަހިކުރުން

. ބޭރު ޤައުމުތަކުގެ ޑޯނަރ-އޭޖެންސީތަކުން ކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ އެހީ ހޯދުން



މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       6,734,512     31,266,780

170,000        134,108         
P3

150,000        10,500          
ޑޮކިއުމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ކުރުން  S1 

20,000         123,608         
 S2  ރީޖަނަލް އައުޓް ފޯސްޓް ޤާއިމުކުރުން

-            942,260         
P4

 S1  ޓެކްސްޕޭޔަރުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރުން          57,566            -

-            884,694         .  S2  ޓެކްސް ރިޓަރންސް އެސެސްކުރުމާއި އޮޑިޓް އަދި ތަހުގީގު ކުރުން

31,074,466     984,217         
P5

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކޮށްގެން ޓެކްސް ނެގުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ޤާނޫނީ ގޮތުން ދަޢުލަތަށް ނަގާ އެންމެހައި ޓެކްސް ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާ ބެލެހެއްޓުމަށް ހިނގާނެ އިދާރީ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ރޭވުމާއި 

. ޓެކްސް ނެގުމާއި ޓެކްސް ދެއްކުމަށް ލުއިފަސޭހަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން

ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަކުން ޓެކްސް ދައްކަންޖެހޭވަރު ހިސާބުކުރަނީ ޤާނޫނާއި ޤަވާޢިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިންތޯ ބެލުމާއި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ 

ދައްކަންޖެހޭ ދުވަހަށް ހަމައަށް ދައްކާތޯ ބެލުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

 S1  ރެވެނިއު މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން         827,217     30,411,466

 S2  ޓެކްސްޕޭޔަރ އޮންލައިން ސަރވިސް ޤާއިމުކުރުން          90,000            -

 S3  ކަސްޓަމަރ ރިލޭޝަންސް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން          67,000            -

 S4  އިންޓަގްރޭޓެޑް ވެބްސައިޓެއް ޤާއިމްކުރުން             -        663,000

-            3,003,434        P6

 S1  ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްތައް ރާވާ ހިންގުން        2,672,434            -

 S2  ޓެކްސް އޭޖެންޓުންނަށް ލައިސަންސް ދިނުން         160,000            -

.އޭ ގެ އިމޭޖް ޕޮޒިޝަންކުރުން         171,000            - .އާރް .އައި  S3  އެމް

22,314         1,670,492        P7

 S1  އޯގަނައިޒޭޝަންތަކުގެ ޗަންދާ އާއި އިޝްތިރާކު ދެއްކުން         376,939         22,314

 S2  ބައިލެޓަރަލް އަދި ޔުނިލެޓަރަލް ގުޅުން ބަދަހިކުރުން        1,293,553            -

ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ޓެކްސް ނެގުމާބެހޭ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުން

އެހެން ގައުމުތަކުގެ ޓެކްސް އޮތޯރިޓީތަކާއި އިންޓަރނޭޝަނަލް އޯގަނައިޒޭޝަންތަކާއި ގުޅުން ބަދަހިކުރުން



މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       4,306,708      3,084,000

3,084,000      4,306,708        

P1

3,084,000      3,326,409        

. މީގެތެރޭގައި، ޢުމުރުން ދުވަސްވީމީހުންގެ އަސާސީ ޕެންޝަނާއި، ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް   ޕެންޝަނާބެހޭ ޤާނޫނަށް ޢަމަލުކުރުން

ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުމާއި، ބެނެފިޓް އަދި އެނުއިޓީދެވޭނެ ނިޒާމުތައް ޤާއިމުކުރުން
 S1 

-            980,299         

ރަސްމީ އަދި ނުރަސްމީ ވަޒީފާގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ރިޓަޔަމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ފުޅާކުރުން  S2 

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ފަޤީރުކަމުގެ ލޮޅުންތަކުން ރައްކާތެރިކޮށްދޭ، ފުރުޞަތުތައް ތަނަވަސްކޮށްދޭ، މުޖްތަމަޢުގެ ޙާލަތު ހެޔޮގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްދޭފަދަ އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަމުގެ 

ނިޒާމެއްގެ ބިންގާ އަޅައި، މިނިމަމް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ޕެކެޖެއް ތަޢާރުފުކޮށް ގާއިމުކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012



ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       1,050,392       667,792

667,792        1,050,392        

P1

667,792        1,050,392        

 S1  ވަޒީފާއާބެހޭ ޤާނޫނާއި ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޤަވާޢިދުގެ ދަށުން ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް އަވަހަށް ޙައްލުކުރުން

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ވަޒީއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ވީހާވެސް އަވަހަށް ނިންމުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012



މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       1,233,520        10,000

-            505,292         P1

-            505,292         

 މީޑިއާ ދާއިރާ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މީޑިއާގެ ފަންނީ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމާއި އަދި މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ފަރާތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުމަށް 

ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ހިންގުން
 S1 

10,000         728,228         
P2

-            491,228         

މީޑިއާ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމުގައި ބޭނުންވާ ފައިސާގެ އެހީއާއި ތަމްރީންގެ ފުރުސަތުތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ހޯދުމާއި 

މަސައްކަތުގައި އެއްބާރުލުން ޤާއިމްކުރުން އަދިކައުންސިލްގެ ކެޕާސިޓީ ބިލްޑު ކުރުމާއި މިފަދަ އެހެނިހެން ކައުންސިލްތައް މިސަރަހައްދުގައި ހިނގާގޮތް ބަލައި 

ދެނެގަތުމާއި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުންނާއި މެމްބަރުންނަށް ފަންނީ ހުނަރާއި ޤާބިލްކަން އިތުރު ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުން އަދި ކައުންސިލްގެ ޚިދުމަތް 

ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެހެނިހެން ކައުންސިލްތައް ހިނގާގޮތުގެ އަމަލީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި އެތަޖުރިބާ ހޯދުމާއި ކައުންސިލްގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުން

 S1 

10,000         237,000         

 މީޑިއާއާއި ގުޅުން ބަދަހި ކުރާނެ ގޮތާއި އެކިއެކި ފަންނީ ޖަމާއަތްތަކުން ނޫސްވެރިންނަށް އެހީތެރިވެވޭނެ މާހައުލެއް އުފެއްދުމާއި އަދި ރައްޔިތުންނާއި 

ގާތްގުޅުމެއް ޤާއިމްކުރުމާއި ، މީޑިއާއަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ދިރާސާ ކުރުމާއި ހޭލުންތެރިކުރުވުން
 S2 

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

މިނިވަން އަދި ޒިންމާދާރު މީޑީއާ ވެއްޓެއް ޤާއިމްކުރުން

މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގެ ގާބިލިއްޔަތު އުފެއްދުމަށްޓަކައި ޕްރޮފެޝަނަލް ދާއިރާއިން އިންސާނީ ވަސީލަތް ތަރައްޤީ ކުރުމާއި، މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކާއި ގުޅުން 

. ބަދަހިކޮށް މުޖުތަމައުގައި މީޑިއާގެ އިތުބާރު ޤާއިމްކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2011 ން 2013 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012



މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       1,347,726       175,000

-            299,050         
P1

-            299,050         

ނޑު ނުވަތަ  ނޑުގެ ބަނދަރާއި ވައިގެ ބަނދަރު  ހަރުދަނާގޮތުގައި ބެލެހެއްޓުމަށްޓަކައި މިކަމަށް ބޭނުންވާ ޤާބިލުކަން ފުޅާކުރުމާއި އޮނިގަ  ކަ

ވަސީލަތްތައް ބިނާކުރުން
 S1 

-            173,258         
P2

-            173,258         
ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން  S1 

100,000        91,500          
P3

100,000        91,500          
ކަސްޓަމްސްގެ ގާނޫނާއި ގަވާއިދާބެހޭ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ބަލަހައްޓައި އަދި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކޮށް އޭގެ ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހަރުކަށި އަދަބުދީގެން 

. ރާއްޖެއިން މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވުން މަދުކުރުން

 ޝަރުޢީ، ޤާނޫނީ އަދި ޤާނޫނު ތަންފީޒުކުރާ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން

އަސާސީ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ އަސާސީ ޙައްޤުތަކަށް އަހުލުވެރިކޮށް، ޤާނޫނުތައް ޝާއިޢުކޮށް ފެތުރުމަށާއި ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު 

ޢާންމުކޮށް ފެތުރުމަށް އިދާރާތައް ޤާއިމްކުރުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            10,000          
P4

-            10,000          

އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ 

ބަދަލުތައް ގެނައުން
 S1 

-            -             
P5

-            -             

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުމާއި އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ ތަމްރީނު 

މުވައްޒަފުންނަށްދީ، ފަންނީ، ތަޢުލީމީ، ޢިލްމީ އިދާރާތަކެއް އުފެއްދުން
 S1 

75,000         133,919         
P6

75,000         133,919         

ނޑު އެކުލަވާލައި، މުދާ ކްލިއަރ ކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ކުޑަކުރުމަށް  ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް ހަރުދަނާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނީ އޮނިގަ

. ކަސްޓަމްސްގެ ޚިދްމަތް އޮޓަމޭޓްކުރުން
 S1 

-            640,000         
P7

-            640,000         

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެވާ މަގުތަކުގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތައް ހަރުދަނާކޮށް، ވަރުގަދަކޮށް މިފަދަ ތަންތަނުގައި ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތައް 

. އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުން
 S1 

. މިގޮތުން މުދާ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދިއުމާއި، މިންގަޑުތަކާއި،  ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ހުރި އިދާރީ އަދި ޤާނޫނީ ހުރަސްތައް ނައްތާލުން

. ފިކުރީ މުދަލުގެ ހައްޤުތަކާއި، ބިމުގެ މިލްކިއްޔާތާއި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކޮށް، ލައިސަންސް ދޫކުރުމުގައި ހުރި ހުރަސްތައް ނައްތާލުން

މަސްތުވާތަކެއްޗަށް ހުޅުވިފައިވާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުމަށް މަސްތުވާ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެވާ މަގުތައް ބަންދުކުރުމުގެ ގޮތުން ހުރިހާ ޕޯރޓުތަކުގެ ސަލާމަތީ 

ޚިދުމަތް އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން ވަރުގަދަކުރުން

ގިނަވަމުންދާ ޖިނާޢީ ކުށްތަކަށް ފިޔަވަޅުއެޅުމަށާއި، އެކަށޭނަގޮތެއްގައި ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް އިޖާބަދިނުމަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުކުރުމަށްޓަކައި ޢަދުލު 

އިންސާފާބެހޭ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ ހަރުދަނާ ބަދަލުތައް ގެނައުން

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުން، އަދި ޝަރީޢަތް ކުރުން ހަރުދަނާކުރުން



މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓުން ކޮމިޝަން

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ       3,635,843       350,000

-            1,245,000        
P1

-            230,000         

ނޑައެޅުމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނާއި ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންގެ   ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުތަކާއި، ސިޔާސަތުތަކާއި އުސޫލުތައް ކަ

ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން
 S1 

-            5,000           
ނޑެއް އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކޮށް ޒަމާނަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާއި، މުޖުތަމަޢުގެ ޙާލަތަށް  ރާއްޖޭގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން ޢަމަލު ކުރާނެ ސުލޫކީ މިންގަ

. ރިޢާޔަތްކޮށް އިސްލާޙްކުރުން
 S2 

-            1,010,000        .  S3   ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނާ ޤަވާއިދާ އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެމަތިން ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ދާއިރާގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސް ޤާއިމްކުރުން

200,000        882,300         
P2

200,000        -             . ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށް ދޫކުރެވޭ ފްރީކްއެންސީތަކާއި، އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބޭނުން ކުރެވޭނެ މަގުތަނަވަސް ކޮށްދިނުން  S1 

-            125,000         . ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ދައުރު ފުޅާކުރުން  S2 

-            520,900         .  S4  ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް ތަޢާރަފްކޮށް ތަރައްޤީ ކުރުން

-            1,000           .  S6   ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ދާއިރާގެ އާ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ބޭނުން ހިފުމަށް ހިތްވަރު ދިނުން

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

 ރާއްޖޭގައި ޚިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަން ޒިންމާދާރު ގޮތުގައި އެންމެ ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ބޭނުންކުރެވޭނޭ ނިޒާމެއް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ތަފާތު 

. ޚިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ޤާއިމް ކުރުން

މުޅި ރާއްޖެއަށް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ގެ ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދިނުމަށާއި އޭގެ އިންފްރަސްޓްރަކްޗަރ މުޅި ރާއްޖޭގައި ޤާއިމްކުރުމަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުމާއިއެކު މި 

. ހިދްމަތްތައް ތަރައްގީކޮށް ކުރިއެރުވުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް  /ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

2012

/ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ލައިސަންސް ދޫކުރުމާއި މޮނިޓަރ ކުރުން ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ނިޒާމެއ         235,400            - ބްރޯޑްކާސްޓް  S7 

150,000        438,758         
P3

-            27,000          

ދިވެހި ވަންތަ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމަށާއި އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް މުއްސަނދި ކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް 

. ޚާއްސަ ޢިނާޔަތެއް ދިނުމުގެ އުސޫލު ތަކެއް ތަޢާރަފްކުރުން
 S1 

150,000        8,750           .  S2  އަމިއްލަ އުފެއްދުންތައް މުއްސަނދިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަމްރީނާއި ތަޖްރިބާގެ ފުރުޞަތުތައް ބްރޯޑްކާސްޓަރުންނަށް ހޯދައިދިނުން

-            403,008         . ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ހިއްސާ އެކަމެއްގައި މުހިންމުވާ ގައުމީ ކަންކަމުގައި ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ ދައުރު ފުޅާކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުން  S3 

-            170,000         P4

-            170,000         

ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމާއި ރީ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ދާއިރާ އިތުރު ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ސިނާއަތުގެ ވާދަވެރިކަމުގެ ފައިދާ މުޅި ރާއްޖެއަށް ލިބޭނޭ 

. ނޑައެޅުން ގޮތްތަކެއް ކަ
 S2 

-            899,785         P6

-            214,609         . ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަންގެ ދައުރާއި، ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤާނޫނާއި އެޤާނޫނުގެ ދަށުން ހެދޭ ޤަވާއިދުތަކަށް މުޖުތަމަޢު އަހުލުވެރިކުރުވުން  S1 

-            130,000         . ނޑަށް މުޖުތަމަޢު އަހުލުވެރިކުރުވުން ޚިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާއި ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސުލޫކީ  މިންގަ  S2 

-            510,176         

ޕަބްލިކް ސަރވިސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ކޮމިއުނިޓީ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ކޮމާޝަލް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ އާއި ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކަން 

. އިތުރުކުރުން
 S3 

-            45,000          

ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ އާ ޓެކްނޯލޮޖީ އާއި، މިސިނާޢަތަށް ތަޢާރަފް ކުރެވޭ އީޖާދުތަކަށް ޚިދުމަތްދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް 

. އަހުލުވެރިކުރުވުން
 S4 

 ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ސިނާޢަތަކީ އަމިއްލަ އުފެއްދުންތަކަށް އިސްކަންދޭ، ދިވެހިވަންތަ އުފެއްދުންތަކުގެ މުއްސަނދިކަން ލިބިފައިވާ ސިނާޢަތެއް 

ކަމުގައި ހެދުނ

. ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓްކުރުމުގެ ދާއިރާއަކީ ފެންވަރު ރަނގަޅު އަދި އަތްފޯރާފަށެއްގައި ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ދާއިރާއަކަށް ހެދުން

ރާއްޖޭގެ ބްރޯޑްކާސްޓް ދާއިރާ އާ ބެހޭގޮތުން، ޚިދުމަތް ފޯރުވައިދޭ ފަރާތްތަކާއި ޢާންމުންގެ މެދުގައި ހޭލުން ތެރިކަން އިތުރުކުރުން



ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރަބިޔުނަލް

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ        798,154       719,119

-            287,984         
P1

-            287,984         
 S1  ރަނގަޅު ނަތީޖާ ނެރެވޭ ޕްރޮފެޝަނަލް ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ ފަންނީ ހުނަރުވެރި މީހުން ބިނާކުރުން

298,245        -             
P2

298,245        -             
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށާއި، ޓްރައިބިއުނަލްގެ ސަލާމަތީ ކަންތައްތަކަށް، ޙައްލެއް ހޯދައި ޢަދުލު އިންސާފުގެ މަސައްކަތް  ހަލުވިކުރުން  S1 

312,568        -             
P3

87,568         -             
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މަސައްކަތް ހަލުވިކުރުމަށްޓަކައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އިދާރީ އުޞޫލުތައް މުރާޖަޢާކުރުން  S1 

225,000        -             
ކޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެއް ތަޢާރަފުކުރުން  S2 

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ޓެކްސާ ބެހޭ ޤާނޫނުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢިލްމީ، ފަންނީ މީހުން ބިނާކުރުން

ރާއްޖޭގެ ޖޯގްރަފީއަށް އާބާދީތައް ބެހިފައިވާ ގޮތަށް ބަލައިގެން ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިގަތުމަށް ފަސޭހަގޮތަށް ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ބެލޭނެ ނިޒާމެއް 

އުފެއްދުން

ނޑެއް ގެ ދަށުން  ޒަމާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ ވަޞީލަތްތައް ބޭނުންކޮށްގެން މައްސަލަތައް ހާމަކަންބޮޑު ގޮތެއްގައި ބެލެހެއްޓޭނޭ އިދާރީ ހިންގުމުގެ ހަރުދަނާ އޮނިގަ

ޓްރައިބިއުނަލްގެ މައްސަލަތައް ހަލުވިކޮށް، ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އަވަހަށް ޢަދުލު އިންސާފު ލިބިދެވޭނޭ މަގު ފަހިކޮށްދިނުން



ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

2012

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

-            180,320         
P4

-            180,320         
ޢަދުލް އިންސާފަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި، ޓެކްސާ ގުޅުންހުރި ޤާނޫނުތައް މުރާޖަޢާކުރުން  S1 

34,806         -             
P5

34,806         -             
ތަޙްޤީޤަށް މަގުފަހިކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ޤާއިމުކުރުން  S1 

73,500         324,300         
P6

46,000         -             
ޓެކްސް ޓްރައިބިއުނަލްގެ ވެބްސައިޓް މުރާޖަޢާކޮށް ފަސޭހައިން ބަލާ މަޢުލޫމާތުލިބިދެވޭ ވެބްސައިޓަކަށް ހެދުން  S1 

27,500         -             

ނޑައަޅައި ނިންމާ ނިންމުން  ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ޓްރައިބިއުނަލުން ބެލޭނެ މައްސަލަތަކާއި ނުބެލޭނެ މައްސަލަތައް ކަ

ހާމަކަންބޮޑު ގޮތަކަށް ގެންދަން ރާވައި، މަޢުލޫމާތު ފެތުރުން
 S2 

-            324,300         
ޓެކްސާބެހޭ ޤާނޫނުތަކުގެ މަޢުލޫމާތުތައް ފަތުރައި ހޭލުންތެރިކުރުވުން  S3 

-            5,550           
P7

-            5,550           
ޓްރައިބިއުނަލްގެ މުވައްޒަފުން ޒިންމާދާރުކޮށް ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުން  S1 

ޓެކްސް ޕޭޔަރަށް ލިބިގެންވާ ޙައްޤުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދީ ޓެކްސް ޤާނޫނުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ޢާންމުކުރުން

ޓެކްސާގުޅޭ ޙައްޤެއް ހޯދުމަށް ޝަކުވާގެންދާނޭ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުން

ޓރއިބިއނލނ ބލ މއސލތކގ ޙކމތކއި ޤނނީ ނކތތއ އނގފދއިނ ޝއިޢކށ ފސހއިނ ލިބނ މގ ތނވސކރމއި އދި ޤނނތއ 

އެކުލަވާލުމުގައިއާއި ޝާއިޢުކުރުމުގައި، ކަމާބެހޭ ހުރިހާ ފަރާތަކާއެކު އަދި ޢާންމުކޮށް އެންމެހައި ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކޮށް، ޢަދުލް އިންސާފާއި ޤާނޫނުގެ 

ވެރކަން ކުރއަރުވައ ޢަދުލް އންސާފުގެ ދާއރާ ހަރުދަނާކުރުން

ހެއްކާއި ޤަރީނާ އަށް ބުރަވެ ތަޙްޤީޤު ކުރުމާއި، ދަޢުވާ އުފުލުން، އަދި މައްސަލަތައްބެލުން ހަރުދަނާކުރުން



ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ކެޕިޓަލް ރިކަރަންޓް 

ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޖުމްލަ      10,623,673           -

-            3,605,173        

P2

-            3,605,173        

ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އޮފިޝަލުންނާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓްތަކުގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ ފެންވަރާއި ޤާބިލުކަން އިތުރުކުރުން  S1 

-            7,018,500        

P3

-            7,018,500        

މައި ސަރުކާރާއި ލޯކަލް ގަވަރންމަންޓް ތަކާއި އަދި ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުގެ މެދުގައި ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި މަޢުލޫމާތު ބަދަލުކުރުމަށް 

ސިސްޓަމެއް ޤާއިމްކުރުން
 S1 

/ސްޓްރެޓެޖީ ޕޮލިސީ

ރަށުކައުންސިލުތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލުތަކާއި ސަރަޙައްދީ ކައުންސިލުތަށް އުފައްދައި ވީހާވެސް ފުޅާ ދާއިރާއަކުން އެމުއައްސަސާތަށް ބާރާއި އިޚްތިޔާރާއި 

ބަޖެޓް ދީގެން، ރަށު ތަރަށްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީ އާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސަރަޙައްދީ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތް ރާވައި ހިންގުން އަދި ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލާއި 

. ބޭނުންތަކަށް ބައްޓަންކޮށްދީ، ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގޭނެ ހަތް ސަރަޙައްދަކަށް މުޅި ރާއްޖެ ބާހާލައި، ސަރަޙައްދީ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން

/ މަޝްރޫޢު ރާވައި ހިންގުމުގައި މަޝްވަރާ ކުރުމާއި ގުޅުން   ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް ތަކާއި މައި ސަރުކާރާއި އޮންނަ ގުޅު ހަރުދަނާކުރުމާއި، އަދި ކަންކަން

ހަރުދަނާކުރުން

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2012 ން 2014 ށް

 2012 ން 2014 އަށް މުސްތަޤިއްލު  މުއައްސަސާތަކުން ހިންގަވާ ޕޮލިސީތަކާއި ސްޓްރެޓެޖީތަކުގެ ޚަރަދު

2012



ަބޖެުޓަގިއ ިހެމޭނ ޕޮްރގާްރމަްތްއ

xiiުއނިްސލަްތުކގެ ަޚަރުދަތްއ ަކ

III ޗެޕްޓަރ 
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2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012 ކ�އ�ނ�ސ	ލ� އ	ދ�ރ� ބ.އ ނ�ނ�ބ�ރ

މ�ލ� ސ	ޓ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�        140,501,010       148,599,677        152,807,937 1477

އ�އ�ޑ� ސ	ޓ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�          69,289,328         73,305,171          70,951,425 1277

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            8,562,910           8,972,938            8,972,938 1281

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�މ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,773,197           5,146,902            4,986,902 1280

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ�ރ�ކ�ނ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,555,332           3,820,554            3,673,887 1282

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ލ	ގ�މ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,841,636           2,841,636            2,714,560 1283

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,717,144           2,717,144            2,607,144 1284

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ"ރ�ފ�ށ	 ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             7,371,851           7,838,822            7,455,093 1285

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ	ހ�ވ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ� 

~

ދ	ވ�ހ	 ދ�އ�ލ�ތ�ގ� ބ�ޖ�ޓ� އ�ނ�ދ�ޒ� 2012 - 2014

ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ތ�ކ�ގ� ބ�ޖ�ޓ� -  -  -  -  2012201220122012 -  -  -  - 2014201420142014

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ	ހ�ވ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             7,469,965           7,749,832            7,581,082 1286

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ�ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             5,270,060           5,834,684            5,634,684 1287

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވ�ށ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,799,715           3,799,715            3,649,715 1288

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ	އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             7,417,111           8,223,377            8,010,044 1289

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ	އ�ލ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,959,123           3,169,289            2,964,073 1290

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,302,264           4,302,264            4,172,264 1291

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ�ކ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,825,985           3,043,424            2,907,642 1292

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,919,379           3,151,730            3,038,396 1293

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ�ރ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,932,935           5,198,862            5,124,100 1294

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�          10,063,307         10,412,496          10,412,496 1295

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ނ	މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,904,738           5,123,930            4,918,216 1296

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ	ނ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,435,954           2,435,954            2,350,954 1297

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�އ	ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,638,809           3,883,822            3,783,822 1298

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ	ރ	މ�ރ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,384,950           3,384,950            3,287,845 1299
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ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�ޅ	ވ�ރ�ނ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             7,099,140           7,383,925            7,136,204 1300

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�އ�ލ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,650,830           3,864,662            3,715,208 1301

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�ޅ	ވ�ރ�މ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             6,560,936           6,800,711            6,682,586 1302

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ރ	ނބ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,161,091           4,468,598            4,377,002 1303

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޅ�ދ�އ�ފ�ށ	 ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�           14,025,268         15,068,375          14,879,375 1304

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�              4,694,114           4,917,697            4,693,533 1305

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�ކ�ރ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,350,393           4,350,393            4,141,093 1306

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�އ	ކ�ރ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             5,969,577           6,215,594            5,939,937 1307

ތ	ލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ކ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             5,132,296           5,375,094            5,165,094 1308

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            7,729,348           8,069,100            8,069,100 1309

ނޑ	ތ�މ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,025,844           5,331,815            5,123,015 މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ� 1310

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނ�މ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,841,066           2,841,066            2,796,066 1311

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ގ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,680,008           3,680,008            3,615,541 1312

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,241,307           4,491,723            4,388,443 1313

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ވ�ކ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,772,223           3,999,673            3,937,173މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ވ�ކ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ� 1314

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ	ލ�އ�ފ�ހ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,768,716           3,768,716            3,708,716 1315

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ"ކ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,054,695           4,238,380            4,083,061 1316

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނ�ރ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,376,000           3,633,061            3,546,394 1317

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރ�ށ	 ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,509,117           3,726,636            3,645,386 1318

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ޅ�އ	މ�ގ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,686,137           3,943,319            3,799,805 1319

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ�މ�ނ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,696,713           5,298,533            5,058,533 1320

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�އ�ނގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,060,663           4,304,487            4,196,124 1321

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,919,914           6,188,758            5,892,231 1322

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ	ލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,471,504           5,968,571            5,840,000 1323

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,496,528           6,846,233            6,846,233 1324

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ނބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,941,620           2,941,620            2,791,620 1325

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ނދ	ކ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             5,811,527           6,072,106            5,817,306 1326

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ޅ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,205,351           3,397,430            3,303,680 1327
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މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,161,321           3,161,321            2,929,036 1328

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,472,713           3,759,206            3,659,206 1329

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,363,393           2,523,251            2,198,951 1330

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ޅ�ހ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             3,326,780           3,507,127            3,407,127 1331

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ	ލ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,504,962           4,736,088            4,564,660 1332

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,516,617           2,516,617            2,466,617 1333

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,178,899           4,675,953            4,303,353 1334

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             5,264,760           5,490,906            5,291,870 1335

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             2,342,392           2,525,532            2,361,312 1336

މ	ލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�ލ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�             4,641,308           5,111,222            4,923,722 1337

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            8,386,194           8,797,499            8,797,499 1338

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ލ	ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,747,274           6,000,868            5,799,783 1339

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,743,940           3,743,940            3,669,420 1340

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރ�ސ�ގ�ތ�މ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,515,849           3,515,849            3,416,489 1341

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ނގ�ޅ	ތ�މ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,652,869           2,652,869            2,567,869މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ނގ�ޅ	ތ�މ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ� 1342

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ�ޅ�ދ�އ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,869,227           5,163,620            4,989,740 1343

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ނގ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,882,908           5,286,360            5,162,160 1344

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�ވ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,469,823           4,793,113            4,544,713 1345

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ކ�ރ�ތ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,514,611           3,739,284            3,633,196 1346

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރ�ސ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,686,241           3,949,260            3,811,260 1347

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ	ނ�ނ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,114,592           3,410,765            3,272,765 1348

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ޑ�އ�ވ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,669,154           4,906,227            4,772,892 1349

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ	ނގ�ރ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,630,116           4,884,646            4,735,606 1350

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,259,039           4,649,620            4,553,986 1351

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�އ	ނ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,720,346           3,720,346            3,662,909 1352

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ	ނ�ޅ�ހ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,606,495           3,606,495            3,544,395 1353

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,734,355           6,986,376            6,986,376 1354

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑ�ރ	ކ	ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,079,232           4,311,537            4,204,010 1355
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މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,763,996           2,763,996            2,664,396 1356

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,361,506           4,595,647            4,432,270 1357

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ	ހ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,958,766           2,958,766            2,836,101 1358

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ�ނ�ފ�ނ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,779,764           3,016,035            2,809,141 1359

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ�ރ�ވ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,684,647           3,917,915            3,761,645 1360

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ޅ�ހ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,285,198           3,516,285            3,382,951 1361

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ދ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            7,077,684           7,623,114            7,381,822 1362

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ތ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,245,683           5,642,343            5,469,843 1363

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ	ތ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,411,724           4,660,389            4,528,389 1364

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,320,433           2,572,998            2,379,199 1365

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ހ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,505,329           2,766,848            2,691,848 1366

މ�ޅ�ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ގ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,818,399           4,120,295            3,908,310 1367

ޕ�ދ	އ�ޕ�ޅ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,547,966           5,741,201            5,741,201 1368

ޕ�ދ	އ�ޕ�ޅ� ހ	ނ�ނ�ވ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,584,642           6,972,724            6,720,724 1369

ޕ�ދ	އ�ޕ�ޅ� ނ�އ	ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            7,276,025           7,969,248            7,589,748ޕ�ދ	އ�ޕ�ޅ� ނ�އ	ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ� 1370

ޕ�ދ	އ�ޕ�ޅ� ކ�ރ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,717,150           4,949,375            4,712,803 1371

ޕ�ދ	އ�ޕ�ޅ� އ�ޅ�ވ�ލ	ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,595,359           3,809,467            3,565,092 1372

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,370,769           5,610,302            5,610,302 1373

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� ކ�ށ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,786,734           7,131,637            6,908,821 1279

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� ގ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,794,230           4,024,756            3,866,046 1374

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� ދ	އ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,807,963           4,022,676            3,873,725 1375

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� ތ�ލ�ސ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,850,826           5,202,844            5,038,279 1376

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� ހ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,411,285           3,632,152            3,496,171 1377

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� ހ	ނ�މ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,101,411           3,344,859            3,202,632 1378

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� ގ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,071,717           2,271,922            2,147,771 1379

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� މ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,129,924           5,474,823            5,298,546 1380

މ�ލ�އ�ތ�ޅ� ގ�ރ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,008,209           5,235,732            5,049,644 1381

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,262,601           5,423,177            5,423,177 1382
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އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ�އ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,270,027           5,771,536            5,534,348 1383

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރ�ސ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,602,677           3,789,330            3,630,581 1384

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ކ�ޅ�ހ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,018,843           4,245,510            4,105,694 1385

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ތ	ވ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,375,853           3,655,256            3,542,756 1386

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ�ޑ�ފ�ޅ�ދ�  ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,318,900           3,499,091            3,371,656 1387

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ރ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,688,979           2,902,545            2,773,591 1388

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ޅ�ހ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,295,937           2,563,467            2,439,064 1389

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ	މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,764,189           3,003,996            2,876,560 1390

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,531,382           6,775,058            6,775,058 1391

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ނ�ޏ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,316,445           4,580,658            4,455,215 1392

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,467,376           3,668,071            3,520,453 1393

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ނބ�ރ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,892,218           3,063,747            2,940,731 1394

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ހ	ބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,419,899           6,669,950            6,420,479 1395

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,524,896           2,524,896            2,447,202 1396

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ�ނގ�ތ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,507,296           4,507,296            4,384,280އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ�ނގ�ތ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ� 1397

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ	ގ�ރ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,691,170           3,958,964            3,833,987 1398

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ	އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,454,929           2,689,026            2,511,786 1399

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ނ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,607,670           3,832,771            3,755,887 1400

އ�ރ	އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�މ	ގ	ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            7,457,449           7,894,742            7,588,100 1401

ފ�ލ	ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,062,835           5,196,573            5,196,573 1402

ފ�ލ	ދ�އ�ތ�ޅ� ފ�ލ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,556,889           3,748,398            3,662,579 1403

ފ�ލ	ދ�އ�ތ�ޅ� ތ	ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,371,653           2,459,105            2,397,254 1404

ފ�ލ	ދ�އ�ތ�ޅ� ފ�ލ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,428,082           3,586,514            3,485,201 1405

ފ�ލ	ދ�އ�ތ�ޅ� ކ�ޔ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,668,710           3,998,971            3,865,371 1406

ފ�ލ	ދ�އ�ތ�ޅ� ރ�ކ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            1,761,669           1,928,538            1,849,677 1407

މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,839,042           6,079,151            6,079,151 1408

މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� ރ�ތ�މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,532,816           2,745,688            2,604,096 1409

މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� ވ�ވ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,311,464           3,562,256            3,405,192 1410
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މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� މ�ލ�ކ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,019,873           5,398,322            5,050,000 1411

މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� މ�ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,200,758           4,441,296            4,212,081 1412

މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� ނ�ލ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,596,771           3,850,313            3,692,673 1413

މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� ކ�ޅ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,443,563           4,826,810            4,459,619 1414

މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� ދ	އ�ގ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,260,311           4,429,353            4,216,853 1415

މ�ލ�ކ�ތ�ޅ� މ�ޑ�އ�ވ�ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,687,685           3,869,818            3,716,278 1416

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,742,976           5,894,552            5,894,552 1417

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�އ�ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,314,878           4,520,105            4,343,005 1418

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ	ލ�ތ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,432,747           4,883,317            4,514,391 1419

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,682,389           4,942,198            4,557,551 1420

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�ރ�ނބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,409,877           3,615,324            3,245,054 1421

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނ	ލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,049,380           6,549,233            6,109,226 1422

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,585,728           4,731,621            4,731,621 1423

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,918,414           5,224,567            5,043,317 1424

ނޑ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ� ނޑ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,985,416           4,326,195            4,166,195ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ބ� ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ބ� 1425

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ރ	ނބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,373,286           3,373,286            3,253,286 1426

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ޅ�ދ�ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,527,456           3,876,419            3,676,419 1427

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�ނ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,221,184           2,221,184            2,141,184 1428

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�އ�ނބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,522,737           4,945,041            4,745,041 1429

ނ	ލ�ނ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑ�ހ�ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            7,416,873           8,169,852            7,719,852 1430

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            7,586,218           7,812,478            7,812,478 1431

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ބ�ރ�ނ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,715,646           3,715,646            3,565,646 1432

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ވ	ލ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,443,434           4,629,418            4,489,418 1433

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� މ�ޑ	ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,195,567           5,195,567            5,045,567 1434

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ދ	ޔ�މ	ގ	ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,490,662           3,728,269            3,548,269 1435

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ގ�ރ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,941,323           5,256,554            5,016,554 1436

ނޑ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,427,085           4,427,085            4,247,085 ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ކ� 1437

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ވ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,262,717           3,588,910            3,393,910 1438
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ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ހ	ރ	ލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,490,494           3,490,494            3,300,494 1439

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ގ�ދ	އ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,425,556           2,425,556            2,345,556 1440

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ތ	މ�ރ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,170,817           5,401,418            5,270,326 1441

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ވ�މ�ނ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,046,495           4,046,495            3,926,495 1442

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� ކ	ނބ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,584,733           4,829,001            4,641,501 1443

ކ�ޅ�މ�ޑ�ލ� އ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,581,880           3,810,685            3,624,018 1444

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            7,299,047           7,543,100            7,543,100 1445

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� އ	ސ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,743,887           7,339,332            6,870,401 1446

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ނބ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,623,851           2,806,687            2,651,437 1447

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� މ�ބ�އ	ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,029,213           4,320,554            3,957,693 1448

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� މ�ނ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,497,909           2,746,991            2,593,991 1449

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ގ�މ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�           11,816,920         12,796,542          12,432,846 1450

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� މ�ވ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,712,238           4,964,297            4,796,297 1451

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ފ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,510,188           7,158,251            6,926,251 1452

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,582,954           2,582,954            2,472,554ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ� 1453

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� މ�މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,503,712           4,808,052            4,578,052 1454

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ހ	ތ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,980,344           4,191,729            3,990,621 1455

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ކ�ނ�ހ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            2,550,306           2,550,306            2,417,826 1456

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,997,702           6,246,654            6,246,654 1457

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ�ލ�މ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,942,684           5,136,207            5,039,607 1458

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވ	ލ	ނގ	ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,760,196           7,214,116            7,073,561 1459

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,130,002           4,322,659            4,234,339 1460

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނ	ލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,712,338           3,903,403            3,714,072 1461

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,466,489           4,789,562            4,591,162 1462

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�އ�ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,935,586           4,110,832            4,010,092 1463

ނޑ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,469,183           3,621,594            3,533,594 �ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ 1464

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ގ�މ�ނ�ފ�ށ	 ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,878,419           5,093,218            4,983,698 1465

ނޑ�ހ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,330,234           3,526,024            3,428,524 ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ� 1466



320

2014201420142014 2013201320132013 2012201220122012 ކ�އ�ނ�ސ	ލ� އ	ދ�ރ� ބ.އ ނ�ނ�ބ�ރ

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            6,792,343           7,042,551            7,042,551 1278

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ޑ�ވ�ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,840,946           5,325,539            5,179,029 1467

ނޑ�އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,843,120           4,052,954            3,835,604 ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ" 1468

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�ޑ�އ�ލ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,531,840           3,718,450            3,603,450 1469

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ގ�އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,006,224           5,403,609            5,300,109 1470

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ރ�ތ�ފ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            3,665,014           3,829,482            3,532,782 1471

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,462,411           4,675,284            4,509,684 1472

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ	ޔ"ރ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            4,578,829           4,754,124            4,566,454 1473

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ރ�ސ�މ�ތ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            5,361,431           5,590,071            5,480,055 1474

ހ�ވ�ދ�އ�ތ�ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ތ	ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            8,014,551           8,653,817            8,151,102 1475

ފ�ވ�އ�މ�ލ�ކ� އ�ތ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ގ� އ	ދ�ރ�            7,109,169           7,416,192            7,416,192 1476

ފ�ވ�އ�މ�ލ�ކ� ރ�ށ� ކ�އ�ނ�ސ	ލ�ތ�ކ�ގ� އ	ދ�ރ�          17,738,048         19,683,672          18,712,936 1480
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ޕ�ބ�ލކ� ހ�ލ�ތ�ގ� 

މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� 

ރ�ވ�އހނ�ގ�ނ�

ޕ�ރ�ސ�ކ�ލ� ހނ�ގ�ނ�
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� 

ހނގ� ޚ�ރ�ދ�

ކ�އ�ނ�ސލ�އދ�ރ� 

ހނ�ގ�ނ�
ކ�އ�ނ�ސލ� އދ�ރ� ބ.އ ނ�ނ�ބ�ރ

މ�ލ� ސޓ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�         40,943,279         79,809,148         15,425,640           4,322,944        140,501,010 1477

އ�އ�ޑ� ސޓ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�         17,762,716         48,040,581           2,392,040           1,093,991          69,289,328 1277

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,798,570           6,662,910                     -              101,430            8,562,910 1281

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ�މ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,073,090           3,486,591              126,240                87,275            4,773,197 1280

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ�ރ�ކ�ނ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               830,529             2,632,122                36,000                56,681            3,555,332 1282

~

ދވ�ހ ދ�އ�ލ�ތ�ގ� ބ�ޖ�ޓ� އ�ނ�ދ�ޒ� 2012 - 2014

ކ�އ�ނ�ސލ�ތ�ކ�ގ� ބ�ޖ�ޓ� -  -  -  -  2012201220122012

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ�ރ�ކ�ނ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               830,529             2,632,122                36,000                56,681            3,555,332 1282

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ލގ�މ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               754,100           1,909,259              126,240                52,036            2,841,636 1283

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ"ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               638,549           1,998,927                36,000                43,668            2,717,144 1284

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ)ރ�ފ�ށ ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,833,522           5,072,494              366,720                99,115            7,371,851 1285

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އހ�ވ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            2,077,095           5,027,812              186,240              178,818            7,469,965 1286

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ�ލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,594,391           3,291,960              246,480              137,229            5,270,060 1287

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވ�ށ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               902,647           2,791,820                36,000                69,247            3,799,715 1288

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދއ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            2,289,394           4,774,015              186,240              167,462            7,417,111 1289
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ޕ�ރ�ސ�ކ�ލ� ހނ�ގ�ނ�
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� 

ހނގ� ޚ�ރ�ދ�

ކ�އ�ނ�ސލ�އދ�ރ� 

ހނ�ގ�ނ�
ކ�އ�ނ�ސލ� އދ�ރ� ބ.އ ނ�ނ�ބ�ރ

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފއ�ލ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               848,245           2,028,102                36,000                46,776            2,959,123 1290

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               928,057           3,242,152                66,000                66,056            4,302,264 1291

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ�ކ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               868,584           1,860,386                36,000                61,014            2,825,985 1292

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރ�އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               711,305           2,117,358                36,000                54,716            2,919,379 1293

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ�ރ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,466,439           3,182,936              156,240              127,321            4,932,935 1294

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           2,559,133           7,363,307                     -              140,867          10,063,307 1295

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ނމ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,494,458           3,235,765                96,000                78,515            4,904,738 1296

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފނ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               906,692           1,335,545              126,240                67,477            2,435,954 1297

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�އވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               799,479           2,540,681              252,480                46,170            3,638,809 1298

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހރމ�ރ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               806,973           2,401,324              126,240                50,413            3,384,950 1299

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ"ޅވ�ރ�ނ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,810,972           4,921,015              246,480              120,673            7,099,140 ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ"ޅވ�ރ�ނ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,810,972           4,921,015              246,480              120,673            13007,099,140 1300

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�އ�ލ�އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               857,443           2,465,698              282,480                45,208            3,650,830 1301

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ"ޅވ�ރ�މ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,636,873           4,432,325              366,720              125,018            6,560,936 1302

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ރނބ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,036,963           2,797,094              246,480                80,554            4,161,091 1303

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޅ�ދ�އ�ފ�ށ ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            4,563,959           7,701,183           1,315,680              444,446          14,025,268 1304

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�             1,256,193           3,199,576              162,240                76,105            4,694,114 1305

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�ކ�ރ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,078,800           2,968,838              246,480                56,275            4,350,393 1306

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�އކ�ރ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,582,349           4,044,671              246,480                96,077            5,969,577 1307
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ކ�އ�ނ�ސލ�އދ�ރ� 
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ކ�އ�ނ�ސލ� އދ�ރ� ބ.އ ނ�ނ�ބ�ރ

ތލ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ކ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,324,330           3,502,641              246,480                58,845            5,132,296 1308

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,792,145           5,829,348                     -              107,855            7,729,348 1309

ނޑތ�މ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,313,997           3,347,471              276,480                87,897            5,025,844 މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ� 1310

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނ�މ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              455,151           2,330,114                36,000                19,801            2,841,066 1311

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ގ"އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              855,519           2,642,103              126,240                56,146            3,680,008 1312

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,071,348           2,851,579              246,480                71,900            4,241,307 1313

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ވ�ކ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              839,296           2,735,291              156,240                41,396            3,772,223 1314

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބލ�އ�ފ�ހ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              976,471           2,591,754              126,240                74,251            3,768,716 1315

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ)ކ�އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,085,932           2,817,710                96,000                55,053            4,054,695 1316

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނ�ރ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              720,734           2,481,980              126,240                47,046            3,376,000 1317

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރ"ށ ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              893,763           2,518,549                36,000                60,806            3,509,117 މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ރ"ށ ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              893,763           2,518,549                36,000                60,806            13183,509,117 1318

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ޅ�އމ�ގ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              969,776           2,528,973              126,240                61,148            3,686,137 1319

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ"މ�ނ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,565,551           2,758,100              276,480                96,582            4,696,713 1320

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�އ�ނގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              990,668           2,940,807                66,000                63,188            4,060,663 1321

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,836,078           3,602,732              366,720              114,384            5,919,914 1322

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,598,966           3,564,232              186,240              122,066            5,471,504 1323

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,781,801           4,596,528                     -              118,199            6,496,528 1324

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ނބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               864,831           1,986,519                36,000                54,271            2,941,620 1325
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މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ނދކ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,592,430           4,057,299                72,000                89,799            5,811,527 1326

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ޅ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               801,247           2,319,975                36,000                48,129            3,205,351 1327

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               682,200           2,312,195              138,000                28,926            3,161,321 1328

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,026,099           2,215,446              156,240                74,928            3,472,713 1329

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               879,865           1,382,180                66,000                35,349            2,363,393 1330

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ޅ"ހ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               727,278           2,487,340                66,000                46,162            3,326,780 1331

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މލ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,235,537           3,044,430              126,240                98,754            4,504,962 1332

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               580,448           1,867,111                36,000                33,057            2,516,617 1333

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,458,313           2,559,227                66,000                95,359            4,178,899 1334

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ"ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,709,047           3,287,763              156,240              111,710            5,264,760 1335

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ"އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               568,128           1,706,035                36,000                32,229            2,342,392 މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ"އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�               568,128           1,706,035                36,000                32,229            13362,342,392 1336

މލ�ދ�ނ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�ލދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            1,695,472           2,632,327              208,320              105,189            4,641,308 1337

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,802,976           6,486,194                     -                97,024            8,386,194 1338

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ލފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,652,524           3,796,078              186,240              112,432            5,747,274 1339

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              902,474           2,736,070                36,000                69,395            3,743,940 1340

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރ�ސ�ގ�ތ�މ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              827,636           2,606,519                36,000                45,694            3,515,849 1341

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ނގ"ޅތ�މ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              721,095           1,856,990                36,000                38,784            2,652,869 1342

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހ�ޅ�ދ�އ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,297,612           3,236,576              246,480                88,559            4,869,227 1343
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މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ނގ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,466,047           3,120,050              186,240              110,571            4,882,908 1344

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�ވ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,364,890           2,719,383              312,240                73,309            4,469,823 1345

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ކ�ރ�ތ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              826,826           2,491,953              156,240                39,592            3,514,611 1346

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރ�ސ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              849,553           2,763,849                36,000                36,839            3,686,241 1347

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އނ�ނ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              910,059           2,121,081                36,000                47,452            3,114,592 1348

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ޑ�އ�ވ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,307,698           3,097,099              186,240                78,117            4,669,154 1349

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އނގ�ރ�އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,272,509           3,209,362                66,000                82,245            4,630,116 1350

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              970,407           3,129,055                96,000                63,576            4,259,039 1351

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�އނ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,353,344           2,231,245                36,000                99,757            3,720,346 1352

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކނ"ޅ�ހ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              863,267           2,644,102                36,000                63,127            3,606,495 1353

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,548,037           5,134,355                     -                51,963            6,734,355 މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,548,037           5,134,355                     -                51,963            13546,734,355 1354

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑ�ރކލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              734,444           3,261,150                36,000                47,638            4,079,232 1355

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              762,492           1,917,824                36,000                47,680            2,763,996 1356

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,177,861           3,045,052                66,000                72,593            4,361,506 1357

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކހ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              666,774           2,218,031                36,000                37,960            2,958,766 1358

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ"ނ�ފ�ނ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              652,254           1,973,243              126,240                28,027            2,779,764 1359

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ�ރ�ވ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              930,206           2,625,008                66,000                63,434            3,684,647 1360

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ޅ"ހ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              725,500           2,481,812                36,000                41,886            3,285,198 1361
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މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ދ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           2,235,191           4,420,023              276,480              145,990            7,077,684 1362

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ތ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,498,601           3,494,315              132,000              120,767            5,245,683 1363

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހތ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,061,798           3,025,801              246,480                77,645            4,411,724 1364

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              523,231           1,729,849                36,000                31,353            2,320,433 1365

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ހ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              549,676           1,889,371                36,000                30,282            2,505,329 1366

މ�ޅ"ސ�މ�ޑ�ލ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ގ"އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              938,386           2,780,582                36,000                63,431            3,818,399 1367

ޕ�ދއ�ޕ"ޅ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,238,541           4,261,190                     -                48,234            5,547,966 1368

ޕ�ދއ�ޕ"ޅ� ހނ�ނ�ވ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           2,278,126           4,053,121                96,000              157,395            6,584,642 1369

ޕ�ދއ�ޕ"ޅ� ނ�އފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           2,579,622           4,289,862              228,000              178,541            7,276,025 1370

ޕ�ދއ�ޕ"ޅ� ކ�ރ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,481,410           2,951,236              186,240                98,264            4,717,150 1371

ޕ�ދއ�ޕ"ޅ� އ"ޅ�ވ�ލފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              917,770           2,612,306                12,000                53,284            3,595,359 ޕ�ދއ�ޕ"ޅ� އ"ޅ�ވ�ލފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              917,770           2,612,306                12,000                53,284            13723,595,359 1372

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,023,650           4,270,769                     -                76,350            5,370,769 1373

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� ކ�ށދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,699,124           4,537,543              402,720              147,347            6,786,734 1279

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� ގ�ފ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              921,358           2,732,694                72,000                68,178            3,794,230 1374

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� ދއ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              859,655           2,813,634                72,000                62,674            3,807,963 1375

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� ތ�ލ�ސ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,293,590           3,290,447              156,240              110,549            4,850,826 1376

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� ހ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              679,125           2,621,837                66,000                44,323            3,411,285 1377

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� ހނ�މ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              727,129           2,257,482                66,000                50,800            3,101,411 1378
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މ�ލ�އ�ތ"ޅ� ގ�ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              611,041           1,356,118                66,000                38,557            2,071,717 1379

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� މ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,176,810           3,583,058              276,480                93,577            5,129,924 1380

މ�ލ�އ�ތ"ޅ� ގ�ރ�އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,126,413           3,701,036                96,000                84,759            5,008,209 1381

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,045,911           4,162,601                     -                54,089            5,262,601 1382

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ތ"އ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,530,149           3,355,405              276,480              107,993            5,270,027 1383

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ރ�ސ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              929,793           2,545,475                72,000                55,409            3,602,677 1384

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ކ�ޅ�ހ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,117,806           2,753,021                66,000                82,017            4,018,843 1385

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ތވ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              911,799           2,156,217              246,480                61,357            3,375,853 1386

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބ"ޑ�ފ�ޅ�ދ�  ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              792,346           2,477,244                     -                49,311            3,318,900 1387

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�ރދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              770,327           1,742,701              126,240                49,711            2,688,979 1388

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ޅ"ހ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              936,307           1,161,799              126,240                71,591            2,295,937 އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ޅ"ހ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              936,307           1,161,799              126,240                71,591            13892,295,937 1389

އ�ރއ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ހމ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              905,040           1,720,399                72,000                66,750            2,764,189 1390

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,337,639           5,131,382                     -                62,361            6,531,382 1391

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ނ�ޏ�މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,086,978           3,115,364                36,000                78,103            4,316,445 1392

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ"މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              925,237           2,332,745              156,240                53,154            3,467,376 1393

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ނބ�ރ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              567,279           2,267,015                36,000                21,923            2,892,218 1394

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ހބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,959,927           4,222,774                96,000              141,197            6,419,899 1395

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              532,904           1,930,348                36,000                25,644            2,524,896 1396
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އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދ�ނގ�ތ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,056,074           3,317,658                66,000                67,564            4,507,296 1397

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދގ�ރ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              851,454           2,751,761                36,000                51,954            3,691,170 1398

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ދއ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              518,304           1,890,540                36,000                10,086            2,454,929 1399

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ނ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              919,353           2,579,335                36,000                72,982            3,607,670 1400

އ�ރއ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�މގލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,960,660           5,271,654                96,000              129,134            7,457,449 1401

ފ�ލދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              686,024           4,362,835                     -                13,976            5,062,835 1402

ފ�ލދ�އ�ތ"ޅ� ފ�ލދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              725,258           2,668,648              126,240                36,744            3,556,889 1403

ފ�ލދ�އ�ތ"ޅ� ތނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              353,595           2,011,364                     -                  6,694            2,371,653 1404

ފ�ލދ�އ�ތ"ޅ� ފ�ލދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              834,900           2,515,265                36,000                41,918            3,428,082 1405

ފ�ލދ�އ�ތ"ޅ� ކ�ޔ"ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,026,833           2,550,007                36,000                55,870            3,668,710 1406

ފ�ލދ�އ�ތ"ޅ� ރ�ކ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              650,928           1,035,306                36,000                39,436            1,761,669 ފ�ލދ�އ�ތ"ޅ� ރ�ކ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              650,928           1,035,306                36,000                39,436            14071,761,669 1407

މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,170,905           4,639,042                     -                29,095            5,839,042 1408

މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� ރ�ތ�މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              656,564           1,807,350                36,000                32,902            2,532,816 1409

މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� ވ�ވ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              793,601           2,440,557                36,000                41,307            3,311,464 1410

މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� މ�ލ�ކ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,449,632           3,352,098              156,240                61,904            5,019,873 1411

މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� މ�ލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,206,601           2,862,925                66,000                65,232            4,200,758 1412

މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� ނ�ލ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              936,850           2,468,300              126,240                65,382            3,596,771 1413

މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� ކ"ޅ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,260,064           2,958,760              156,240                68,499            4,443,563 1414
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މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� ދއ�ގ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,181,698           2,935,443                66,000                77,169            4,260,311 1415

މ�ލ�ކ�ތ"ޅ� މ�ޑ�އ�ވ�ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              947,873           2,648,374                36,000                55,438            3,687,685 1416

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              960,363           4,742,976                     -                39,637            5,742,976 1417

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ފ�އ�ލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,202,406           2,950,841                66,000                95,631            4,314,878 1418

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ބލ�ތ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,256,495           2,933,758              156,240                86,254            4,432,747 1419

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�ގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,247,238           3,228,281              126,240                80,630            4,682,389 1420

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�ރ�ނބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              856,970           2,469,086                36,000                47,820            3,409,877 1421

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           2,018,819           3,622,553              246,480              161,528            6,049,380 1422

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              754,847           3,785,728                     -                45,153            4,585,728 1423

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,149,674           3,529,235              156,240                83,266            4,918,414 1424

ނޑދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              887,166           2,825,890              216,480                55,880            3,985,416 ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ބ� ނޑދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              887,166           2,825,890              216,480                55,880            14253,985,416 ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ބ� 1425

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ރނބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              722,678           2,574,689                36,000                39,919            3,373,286 1426

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ�ޅ�ދ�ލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              891,456           2,366,409              216,480                53,111            3,527,456 1427

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�ނ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              531,561           1,664,833                     -                24,790            2,221,184 1428

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�އ�ނބ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,122,044           3,108,882              216,480                75,331            4,522,737 1429

ނލ�ނ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ކ�ޑ�ހ�ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           2,399,040           4,562,776              276,480              178,578            7,416,873 1430

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,344,955           6,186,218                     -                55,045            7,586,218 1431

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ބ�ރ�ނ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              833,281           2,794,587                36,000                51,779            3,715,646 1432
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ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ވލ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,082,359           3,173,111              156,240                31,724            4,443,434 1433

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� މ�ޑފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,016,165           4,058,554                66,000                54,848            5,195,567 1434

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ދޔ�މގލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              735,115           2,659,151                66,000                30,396            3,490,662 1435

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ގ�ރ�އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,462,231           3,211,215              163,760              104,118            4,941,323 1436

ނޑ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,138,915           3,181,269                36,000                70,901            4,427,085 ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ކ� 1437

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ވ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              685,431           2,504,780                36,000                36,506            3,262,717 1438

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ހރލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,038,188           2,322,749                66,000                63,556            3,490,494 1439

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ގ�ދއ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              487,805           1,881,413                36,000                20,338            2,425,556 1440

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ތމ�ރ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,547,561           3,399,695                96,000              127,561            5,170,817 1441

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ވ�މ�ނ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              947,114           2,988,928                66,000                44,453            4,046,495 1442

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ކނބދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,028,619           3,440,372                66,000                49,742            4,584,733 ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� ކނބދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,028,619           3,440,372                66,000                49,742            14434,584,733 1443

ކ"ޅ�މ�ޑ�ލ� އ"މ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              772,501           2,741,513                36,000                31,865            3,581,880 1444

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,535,765           5,699,047                     -                64,235            7,299,047 1445

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� އސ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,744,016           4,467,541              402,720              129,610            6,743,887 1446

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ދ�ނބދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              742,350           1,800,063                36,000                45,438            2,623,851 1447

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� މ�ބ�އދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,057,937           2,745,229              156,240                69,806            4,029,213 1448

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� މ�ނ�ޑ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              530,786           1,904,038                36,000                27,085            2,497,909 1449

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ގ�މ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�            3,055,739           7,870,885              630,960              259,336          11,816,920 1450
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ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� މ�ވ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,253,426           3,050,175              312,480                96,158            4,712,238 1451

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ފ"ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,791,600           4,345,107              222,240              151,242            6,510,188 1452

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ގ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              571,911           1,935,638                36,000                39,404            2,582,954 1453

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� މ�މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,045,613           3,136,741              246,480                74,878            4,503,712 1454

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ހތ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              881,821           2,986,207                66,000                46,316            3,980,344 1455

ހ�އ�ދ�ނ�މ�ތ� ކ�ނ�ހ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              656,236           1,790,483                66,000                37,588            2,550,306 1456

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,358,347           4,597,702                     -                41,653            5,997,702 1457

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ"ލ�މ�ފ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,179,840           3,615,620                66,000                81,224            4,942,684 1458

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ވލނގލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,932,248           4,518,953              162,000              146,995            6,760,196 1459

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� މ�މ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              963,983           3,037,500                66,000                62,519            4,130,002 1460

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              803,303           2,823,207                36,000                49,828            3,712,338 ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ނލ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              803,303           2,823,207                36,000                49,828            14613,712,338 1461

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,005,499           3,336,042                66,000                58,948            4,466,489 1462

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ދ�އ�ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              920,206           2,918,558                36,000                60,823            3,935,586 1463

ނޑ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              567,542           2,871,223                     -                30,418            3,469,183 ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ" 1464

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ގ�މ�ނ�ފ�ށ ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,001,436           3,651,984              156,240                68,760            4,878,419 1465

ނޑ�ހ�ޅ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              841,937           2,424,354                     -                63,943            3,330,234 ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� އ�ތ�ރ�ބ�ރ� ކ� 1466

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,523,182           5,192,343                     -                76,818            6,792,343 1278

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� މ�ޑ�ވ�ލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,194,821           3,462,965              102,000                81,160            4,840,946 1467



ޖ�މ�ލ�

ޕ�ބ�ލކ� ހ�ލ�ތ�ގ� 

މ�ސ�އ�ކ�ތ�ތ�އ� 

ރ�ވ�އހނ�ގ�ނ�

ޕ�ރ�ސ�ކ�ލ� ހނ�ގ�ނ�
މ�ވ�އ�ޒ�ފ�ނ�ނ�ށ� 

ހނގ� ޚ�ރ�ދ�

ކ�އ�ނ�ސލ�އދ�ރ� 

ހނ�ގ�ނ�
ކ�އ�ނ�ސލ� އދ�ރ� ބ.އ ނ�ނ�ބ�ރ

ނޑ�އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              864,200           2,866,593                66,000                46,327            3,843,120 ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ހ) 1468

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ނ�ޑ�އ�ލ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              774,587           2,654,307                66,000                36,945            3,531,840 1469

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ގ�އ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,388,678           3,451,103                66,000              100,443            5,006,224 1470

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ރ�ތ�ފ�ނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              901,823           2,716,993                36,000                10,199            3,665,014 1471

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ވ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,091,045           3,241,093                66,000                64,272            4,462,411 1472

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފޔ)ރ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�              898,768           3,565,504                66,000                48,557            4,578,829 1473

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ފ�ރ�ސ�މ�ތ"ޑ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,364,075           3,802,809              102,000                92,547            5,361,431 1474

ހ�ވ�ދ�އ�ތ"ޅ� ދ�ކ�ނ�ބ�ރ� ތނ�ދ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           2,724,167           4,785,787              300,000              204,597            8,014,551 1475

ފ�ވ�އ�މ�ލ�ކ� އ�ތ"ޅ� ކ�އ�ނ�ސލ�ގ� އދ�ރ�           1,818,787           5,161,570                     -              128,812            7,109,169 1476

ފ�ވ�އ�މ�ލ�ކ� ރ�ށ� ކ�އ�ނ�ސލ�ތ�ކ�ގ� އދ�ރ�           6,913,513           8,235,149           2,139,840              449,545          17,738,048 1480



ކްލައެިމްޓ ޗޭްނޖް ެއްނޑް ެއޑަޕްޓަޭޝްނ 
ޕޮްރގާްރމް ައިދ ޯސިޝޯއ-ިއޮކޮނިމކް 

އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމް

IV ޗެޕްޓަރ 
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2014 2013 2012

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ސިއްޙީ ދާއިރާ 88,509,340                  136,972,278                138,195,740               

ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް 15,898,008                  10,719,534                  15,000,000                 

ކުޅިވަރު 22,500,000                  60,339,500                  26,095,500                 

ޤައުމީ ސަލާމަތް 3,000,000                    22,802,160                  10,863,056                 

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް 136,558,985                185,063,720                88,585,467                 

މަގުހެދުން 167,200,000                35,547,656                  21,052,096                 

މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން 72,819,091                  4,037,943                      -                               

ދަތުރު ފަތުރު   -                                6,939,000                    37,008,000                 

ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުން 1,283,971,536             1,586,586,711             578,250,000               

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ 156,871,345                66,001,815                  1,000,000                   

ޕްރޮގްރާމް

ސޯޝިއޯ-އިކޮނޮމިކް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް - 2012 އިން 2014 އަށް

އަދުލްއިންސާފު 18,986,063                  1,176,697                      -                               

ޑްރަގް ރީހެބިލިޓޭޝަން 6,100,000                    5,713,423                      -                               

ޕެނިޓެންޝަރީ 35,373,764                  39,774,238                  30,797,263                 

ޕޮލިސް 6,000,000                    10,364,000                  116,963,600               

އެހެނިހެން 96,893,835                  31,226,512                  30,840,000                 

ޖުމްލަ           2,110,681,967           2,203,265,187           1,094,650,722
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2014 2013 2012

ރުފިޔާ ރުފިޔާ ރުފިޔާ

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން 54,241,433                 670,227                        -                               

ބަނދަރު ހެދުން 451,101,170               606,781,513               398,701,962              

ބިން ހިއްކުން 82,064,217                 57,937,989                 29,550,562                

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން 35,085,612                 67,451,721                 65,528,910                

ކޯޒްވޭސް އެންޑް ބްރިޖެސް 20,035,797                 55,000,000                 23,770,319                

ހަކަތަ 185,040,000               174,518,009               129,528,000              

ފެން 1,500,000                   2,859,714                   89,319                       

ތިމާވެށި 35,399,889                 15,605,040                   -                               

އެހެނިހެން 97,527,429                 91,041,546                 106,180,964              

ޖުމްލަ        961,995,546.61     1,071,865,760.20        753,350,034.59

ޕްރޮގްރާމް

ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް އެޑަޕްޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް - 2012 އިން 2014 އަށް
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  މަޝްރޫޢުތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ތަންފީޒްކުރުން މަޝްރޫޢުތައް އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާގުޅިގެން ތަންފީޒްކުރުން   ފެނާއި ނަރުދަމާފެނާއި ނަރުދަމާ

ގެޒެޓުކުރެވިފައިވާ ގައި 3122ޓެމްބަރު ސެޕް 33 ފާސްކުރައްވާ،ރުންގެ މަޖިލީހުން ޒީ ގައި ވަ 3122ސެޕްޓެމްބަރު 
 ،ގެ ދަށުންއުޞޫލް" އަމަލުކުރާނެ ަކށްހުށަހެޅުންތަ ހުށަހަޅާ ކުރަން މަސައްކަތްތައް ގުޅުންހުރި ދާއިރާއާ "ފަތުރުވެރިކަމުގެ

އަމިއްލަ އެއްބަސްވާ  ކޮށް ނިންަމންތަންފީޒް އުމްރާނީ ަމޝްރޫޢެއް އަސާސީ ބޮޑު،ޚަރަދުދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގަން 
ތު ކުރުމުގެ ފުރުސަރިސޯޓް ތަރައްޤީ ،ޖޮއިންްޓ ވެންޗަރ އުސޫލުންޓޫރިޒަމް ޤާނޫުނން ތަންދޭ ގޮތުގެމަިތން  ،ފަރާތްތަކާއެކު

ބޮޑު އިސްކަމެއްދެނީ މުީހްނ  މިހާރު ސަރުކާރުން އެންމެއުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  މިގޮތުން  ހުޅުވާލެވިފައިވެއެވެ. 
 ކުރުމަށެވެ. އިމުޤާ ކޮށް ަތރައްޤީ ލިބިދިނުމުގެ ނިޒާމު ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުގެ ނަރުދަމާ އާއި ބޯފެން

 

 4އިަދ ފެނެުގ ނާިޒމެއް ޤާއިމްކުރެވިފައިވީަނ  ރަށުގަ 36އިމްކުރެވިފައިވީަނ ޖްުމަލ ޤާ ގިައ ިމ ވުަގުތ ނަރުދާަމ ނިޒާމް ރާއްޖޭ
ހިންގަމުންދެއެވެ.  މިހަރު ފެނުގެ މަޝްރޫއުތްައ ރަށުގައި  24އަދި ރަށުގިައ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢާއި  24 އިތުރުއެވެ. ރަށުގަ

ފައިވާ ބޭރުގެ އެހީއިން ހިނާްގފައިވާ އަދި ހިންގަންމުންދާ ގިނަ މަޝްރޫޢަުތކަކީ ސުނާމިއާއި ގުޅިގެން ހަމަޖެހި މީގެތެރެއިން 
 މަޝްރޫޢުތަކެވެ. 

 

އިން ފެށިގެން ނަރުދަމާގެ  3119 ބޭރުގެ އެހީއިން އިތުރު މަޝްރޫއުތައް ހަމަޖެހުމުގެ ފުރަުސުތ ހަނިވުމާގުޅިގެން،
އެކިއެކި ، ަމށް ގުހިންދަ މަޝްރޫޢުތައް މިފަމަޝްރޫޢުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރ ފިައޭނންސިންގ ަދށުން 

 ވެ. އެންމެ މަޝްރޫއެކެ ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރެވި މަޝްވަރާކުސަރުކާރުން  ންނާއިބޭންކްތަކާއި ޮކންޓްރެކްޓަރު

 

މިހާރު ރިސޯޓް ތަރައްޤީކުރާ  ،ގެ ބަދަލުގައިސަރުކާރުގެ ޚަރަދުގައި އަހަރަކު ދެ ތިން މަޝްރޫޢެއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމު ވީމާ، 
 ތާރީަޚކަށް އަދި ފެންވަރަކަށްސަރުކާރްުނ ކަނޑައަޅާ  އިާއ ެފނުގެ ނިޒާމެްގ މަޝްރޫޢުތައް،ރާތްތަކަށް ނަރުދަމާފަ

ދާއިރު ސަރުކާރްުނ މޮނިޓަރކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށް ގެންތަންފީޒްކުރުމަށް ނިންމާފައިވެއެެވ. އަދި 
 މަށް ޔިުޓލިޓީ ކުނުްފނިތަކަށް ހަވާލުކުރެވޭނެއެވެ. ނިމުމުން، ބަލަހައްޓާ ހިންގުމަޝްރޫޢުތައް 

 

މިހާރުގެ ސިޔާސަތު ރޭވިފައިވާގޮތުން ރިސޯޓުގެ ލީސް އެްގރިމަންޓުގައި ސޮއިކުރެވޭނީ އެޑްވާސް ޕޭމަންޓް ނެގުމުގެ 
ނޑައެޅިފައިވާ އަދި އެފަރާތުން އެއްބަސްވެފައިވާ ސީ.އެސް.އަރ މަޝްރޫޢު މޮބިލަ އިޒްކުރުމުންނެވެ. ބަދަލުގައި، އެފަރާތަށް ކަ

މި  ރޫއު،މަޝް 5ތިރީގައިވާ އަދި މިފަދައިން ކުރިޔަށްގެންދަން ސަރުކާރަށް ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާތައްކުރެވި، 
މަޝްޫރއުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކަމަށް  5މި އެވެ. މަސައްކަތް ފެށިފައިވެ ރު އެއްބަސްވެފައިއުސޫލުން ހިންގަން ިމހާ

 7,770,770ނީ އަންދާޒާކުރެވިފައިވަ
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 މިހާރު ސޮއެކުރެވި ފަށާފައިވާ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުތައް: 
 ފ  މަގޫދޫ 

 ނ  ހޮޅުދޫ 

 
 

 މިހާރު ސޮއެކުރެވި ފަށާފައިވާ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުތައް: 
 ނ  ހޮޅުދޫ 
 ކ  ގާފަރު 
 ފ  މަގޫދޫ 

 
ފެނުގެ މަޝްރޫޢަކީ މި އުސޫލުގެ ދަށުން  44މަޝްރޫޢު އަދި ނަރުދަމާ  62ތިރީގައި ލިސްޓުގކުރެވިފައިވާ މީގެ އިތުރުން 

ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރެވުމުންދާ މަޝްރޫޢުތަކެވެ. އަދި  އެ އެކިއެކި ހުށަޅުންތަކުގެ ދަށުން ިހންގަން ސަރުކާރުން ނިންމާ،
މަޝްރޫުޢތަކުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދުކަމަށް  ހިންގަން ިނންމާފައެވެ. ތިރީގައިވާމި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަްނ އެއްަބސްވާ ފަރާތްތަކާއެކު 

 ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވެއެވެ. ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު 281،447،646އަންދާޒާކުރެވިފައިވަނީ 
 

 ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވަމުންދާ ފެނުގެ މަޝްރޫޢުތައް 

  އަތޮޅު  ރަށް    އަތޮޅު  ރަށް    އަތޮޅު  ރަށް 

 1 ހއ ހޯރަފުށި   16 ރ މަޑުއްވަރި   31 ދ ހުޅުދެލި 

 2 ހއ ކެލާ   17 ރ އިނގުރައިދޫ   32 ތ ބުރުނި 

 3 ހދ ނޮޅިވަރަމު   18 ރ މީދޫ  33 ތ ވިލުފުށި 

 4 ށ ފުނަދޫ   19 ރ ހުޅުދުއްފާރު   34 ތ ކިނބިދޫ 

 5 ށ މިލަންދޫ   20 ބ ކެންދޫ   35 ތ އޮމަދޫ 

 6 ނ ކެނދިކުޅުދޫ   21 ބ ދަރަވަންދޫ   36 ލ ގަން 

 7 ނ މާފަރު   22 ބ އޭދަފުށި   37 ލ މާވަށް 

 8 ނ ޅޮހި  23 ބ ތުޅާދޫ   38 ލ ފޮނަދޫ 

 9 ނ މިލަދޫ   24 ބ ހިތާދޫ   39 ގއ ކޮލަމާފުށި 

 10 ނ މަނަދޫ   25 ޅ ނައިފަރު   40 ގއ ވިލިނގިލި 

 11 ނ ވެލިދޫ   26 ކ ކާށިދޫ   41 ގއ މާމެންދޫ 

 12 ރ އަލިފުށި   27 ކ ހިންމަފުށި   42 ގއ ގެމަނަފުށި 

 13 ރ ސްގެތީމު ރަ  28 އދ މާމިގިލި   43 ގދ މަޑަވެލި 

 14 ރ އުނގޫފާރު   29  މ މުލައް  44 ގދ ހޯނޑެއްދޫ 

 15 ރ މާކުރަތު   30 ދ މީދޫ    
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 ހިންގުމަށް މަޝްވަރާކުރެވަމުންދާ ނަރުދަމާ މަޝްރޫޢުތައް 
 

  އަތޮޅު  ރަށް    އަތޮޅު  ރަށް    އަތޮޅު  ރަށް 

 1 ހއ ތުރާކުނު   21 ނ ޅޮހި  41 ފ ފީއަލި 
 2 ހއ ހޯރަފުށި   22 ނ ވެލިދޫ   42 ފ ބިލެތްދޫ 
 3 ހއ އިހަވަންދޫ   23 ރ އަލިފުށި   43 ދ ބަނޑިދޫ 
 4 ހއ ކެލާ   24 ރ ރަސްގެތީމު   44 ދ މާއެންބޫދޫ 
 5 ހއ ތަކަންދޫ   25 ރ މާކުރަތު   45 ދ ހުޅުދެލި 
 6 ހއ އުތީމު  26 ރ އިންނަމާދޫ   46 ތ ބުރުނި 
 7 ހއ ބާރަށް   27 ރ އިނގުރައިދޫ   47 ތ މަޑިފުށި 

 8 ހދ ހަނިމާދޫ   28 ރ މީދޫ  48 ތ ދިޔަމިގިލި 
 9 ހދ ނޮޅިވަރަންފަރު   29 ރ ހުޅުދުއްފާރު   49 ތ ހިރިލަންދޫ 
 10 ހދ ނެއްލައިދޫ   30 ބ ކެންދޫ   50 ތ ވޭމަންޑޫ 
 11 ހދ ނޮޅިވަރަމު   31 ބ ދަރަވަންދޫ   51 ތ ކިނބިދޫ 
 12 ހދ ނޭކުރެންދޫ   32 ބ ތުޅާދޫ   52 ތ އޮމަދޫ 
ނޑި  33 ޅ ޅައިފަރު  53 ލ މާވަށް   13 ށ ތީމު ކަ

 14 ށ ފޭދޫ   34 ޅ ކުރެންދޫ   54 ލ މާމެންދޫ 
 15 ށ ފޯކައިދޫ   35 ޅ އޮޅުވެލިފުށި   55 ގއ މާމެންދޫ 
 16 ށ މާއުނގޫދޫ   36 ކ ކާށިދޫ   56 ގއ ދެއްވަދޫ 

 17 ށ މިލަންދޫ   37 ކ ދިއްފުށި   57 ގއ ގެމަނަފުށި 
 18 ނ ކެނދިކުޅުދޫ   38 ކ ހިންމަފުށި   58 ގދ މަޑަވެލި 

 19 ނ ކުޑަފަރި   39 މ ދިއްގަރު   59 ގދ ހޯނޑެއްދޫ 
 20 ނ  މާފަރު  40 މ މުލައް  60 ގދ ގައްދޫ 

         61 ގދ ފަރެސްމާތޮޑާ 
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ަބޖެޓާއި ެބހޭ ަބެއްއ 
ިއުތުރ ަތފީްސލު

V ޗެޕްޓަރ 
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2014 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2013 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2012 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2011 ށ� ށ� ށ� ށ�

ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�

2010 ގ	 ގ	 ގ	 ގ	

އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�
މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�

ސ�ޢ�ދ� ފ�ނ�ޑ�ސ�ޢ�ދ� ފ�ނ�ޑ�ސ�ޢ�ދ� ފ�ނ�ޑ�ސ�ޢ�ދ� ފ�ނ�ޑ�

1- ރ�ކ ނ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޝ�ނ� އ	ނ�ޑ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� އ ފ� ގއ. އ	ޓ�ލ�          22,482,177       163,522,674          38,517,560                       -                       -

2- ރ�ކ ނ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޝ�ނ� އ ފ� ފ�ޝ�ނ�ގ ހ�ރބ�ރސ� އ�ނ� މ�ލ�ޑ�ވ�ސ�                       -          15,162,996       111,846,890                       -                       -

3- ކ ނ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޝ�ނ� އ	ނ�ޑ� އ�ކ�ވ�ޕ�ނ�ގ އ ފ� ސ. ހ�ތ�ދ� ހ ސ�ޕ�ޓ�ލ�                       -                       -          38,550,000          57,825,000          57,825,000

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�           22,482,177       178,685,670       188,914,450         57,825,000         57,825,000

c

ދ�އ�ލ�ތ�ގ	 ބ�ޖ	ޓ� އ�ނ�ދ�ޒ� 2014-2012

މ�ޝ�ރ�އ�ތ�އ� ހ�ނ�ގ�މ�ށ� ލ�ބ� ބ�ރ�ގ	 ލ�ނ� އ	ހ� - 2010 ނ� 2014 ށ�

އ�ބ�ދ�ބ� ފ�ނ�ޑ�އ�ބ�ދ�ބ� ފ�ނ�ޑ�އ�ބ�ދ�ބ� ފ�ނ�ޑ�އ�ބ�ދ�ބ� ފ�ނ�ޑ�

1- ހ�އ�ސ�ނ�ގ އ	ނ�ޑ� އ�ނ�ފ�ރ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޗ�ރ ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ� އ�ނ� ސ�ނ�މ� އ�ފ	ކ�ޓ	ޑ� އ�ރ�އ�ޒ�          13,876,380          39,832,507       101,982,208          13,361,211                       -

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�           13,876,380         39,832,507       101,982,208         13,361,211                      -

ކ�ވ	އ�ތ� ފ�ނ�ޑ�ކ�ވ	އ�ތ� ފ�ނ�ޑ�ކ�ވ	އ�ތ� ފ�ނ�ޑ�ކ�ވ	އ�ތ� ފ�ނ�ޑ�

1- މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� ޕ�ރޓ�ސ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ�            2,043,434                       -                       -                       -                       -

2- ރ�ހ�ބ�ލ�ޓ�ޝ�ނ� އ ފ� ސ�ނ�މ� ޑ	މ�ޖ� ޔ�ޓ�ލ�ޓ�ޒ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�          63,394,744          54,134,019                       -                       -                       -

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�           65,438,178         54,134,019                      -                      -                      -

ޖ� ބ�ކ�ޖ� ބ�ކ�ޖ� ބ�ކ�ޖ� ބ�ކ�////ޖ�ޕ�ނ�ޖ�ޕ�ނ�ޖ�ޕ�ނ�ޖ�ޕ�ނ�

1- ޕ�ސ�ޓ� ސ�ނ�މ� ރ�ކ�ވ�ރ� އ	ނ�ޑ� ރ�ކ ނ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޝ�ނ�       249,074,994          17,494,345                       -                       -                       -

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�         249,074,994         17,494,345                      -                      -                      -



2014 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2013 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2012 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2011 ށ� ށ� ށ� ށ�

ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�

2010 ގ	 ގ	 ގ	 ގ	

އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�
މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�

�ފ�ރ	ނ�ޗ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� އ	ޖ	ނ�ސ�ފ�ރ	ނ�ޗ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� އ	ޖ	ނ�ސ�ފ�ރ	ނ�ޗ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� އ	ޖ	ނ�ސ�ފ�ރ	ނ�ޗ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� އ	ޖ	ނ�ސ

1- ރ�ހ�ބ�ލ�ޓ�ޝ�ނ� އ ފ� ހ�ރބ�ސ� އ	ނ�ޑ� ކ�ރ�އ�ޝ�ނ� އ ފ� ސ�ވ�ރ�ޖ� ނ	ޓ�ވ�ރކ�ސ�            3,444,735               825,516       109,349,430       103,790,957          44,749,469

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�             3,444,735               825,516       109,349,430       103,790,957         44,749,469

އ�ނ�ޓ�ރނ�ޝ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ	 އ	ސ�ސ�އ�ޝ�ނ� އ�ނ�ޓ�ރނ�ޝ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ	 އ	ސ�ސ�އ�ޝ�ނ� އ�ނ�ޓ�ރނ�ޝ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ	 އ	ސ�ސ�އ�ޝ�ނ� އ�ނ�ޓ�ރނ�ޝ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ	 އ	ސ�ސ�އ�ޝ�ނ� ((((އ�އ�އ�އ�އ�އ�އ�އ�. . . . ޑ�ޑ�ޑ�ޑ�. . . . އ�އ�އ�އ�))))

1- އ�ނ�ޓ�ރގ�ރ�ޓ	ޑ� ހ�އ�މ�ނ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�            1,208,902          44,735,465                       -                       -                       -

2- މ�ބ�އ�ލ� ފ�ނ� ބ	ނ�ކ�ނ�ގ ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�          24,441,600          37,989,576            6,814,874                       -                       -

3- މ�ލ�ޑ�ވ�ސ� އ	ނ�ވ�އ�ރ�މ	ނ�ޓ� މ	ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�          26,117,453          32,288,749          18,565,680          15,605,040                       -

4- ޕ	ނ�ޝ�ނ� އ	ނ�ޑ� ސ�ޝ�ލ� ޕ�ރ ޓ	ކ�ޝ�ނ� އ	ޑ�މ�ނ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�            4,311,009          15,420,000          23,130,000            6,400,896                       -

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�           56,078,964       130,433,790         48,510,554         22,005,936                      -

އ�ނ�ޓ�ރނ	ޝ�ނ�ލ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ނ�ޓ�ރނ	ޝ�ނ�ލ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ނ�ޓ�ރނ	ޝ�ނ�ލ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ނ�ޓ�ރނ	ޝ�ނ�ލ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� ((((އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�))))އ�ނ�ޓ�ރނ	ޝ�ނ�ލ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ނ�ޓ�ރނ	ޝ�ނ�ލ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ނ�ޓ�ރނ	ޝ�ނ�ލ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ނ�ޓ�ރނ	ޝ�ނ�ލ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� ((((އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�))))

1- ޕ�ސ�ޓ� ސ�ނ�މ� އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ އ	ނ�ޑ� ފ�ޝ�ރ�ޒ� ރ�ހ�ބ�ލ�ޓ�ޝ�ނ� ޕ�ރ ގ�ރ�މ�          10,172,282          11,487,888                       -                       -                       -

2- ޕ�ސ�ޓ� ސ�ނ�މ� އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ އ	ނ�ޑ� ފ�ޝ�ރ�ޒ� ރ�ހ�ބ�ލ�ޓ�ޝ�ނ� ޕ�ރ ގ�ރ�މ�                       -            7,710,000          12,336,000          14,600,785                       -

3- ފ�ޝ�ރ�ޒ� އ	ނ�ޑ� އ	ގ�ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ ޑ�އ�ވ�ރސ�ފ�ކ�ޝ�ނ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�            6,400,000            7,710,000          15,420,000          15,420,000          11,396,822

4- މ	ރ�ކ�ލ�ޗ�ރ އ	ނ�ޓ�ރ ޕ�ރ�އ�ސ�ސ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�                       -                       -            9,252,000          13,878,000          13,878,000

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�           16,572,282         26,907,888         37,008,000         43,898,785         25,274,822

((((�އ�ސ�ލ�މ�ކ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� ބ	ނ�ކ� އ�ސ�ލ�މ�ކ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� ބ	ނ�ކ� އ�ސ�ލ�މ�ކ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� ބ	ނ�ކ� އ�ސ�ލ�މ�ކ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� ބ	ނ�ކ� ((((އ�އ�އ�އ�އ�އ�އ�އ�....ޑ�ޑ�ޑ�ޑ�....ބ�ބ�ބ�ބ

1- ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ ފ� ވ�ޓ�ރ ސ�ޕ�ލ�އ� އ	ނ�ޑ� ސ�ވ�ރ�ޖ� ފ	ސ�ލ�ޓ�ޒ�               383,718                       -                       -                       -                       -

2- މ�އ�ކ�ރ� ފ�އ�ނ�ނ�ސ� ލ�ނ� ޓ� ބ�.އ	މ�.އ	ލ�                       -          19,249,950                       -                       -                       -

3- ކ ނ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޝ�ނ� އ ފ� ބ�ސ�ކ� ހ�އ�ސ�ނ�ގ އ�ނ� ސ�ނ�މ� އ	ފ	ކ�ޓ	ޑ� އ�އ�ލ	ނ�ޑ�          23,015,940          50,958,305            1,380,594                       -                       -



2014 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2013 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2012 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2011 ށ� ށ� ށ� ށ�

ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�

2010 ގ	 ގ	 ގ	 ގ	

އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�
މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�

4- ކ ނ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޝ�ނ� އ ފ� ހ�ރބ�ރސ� ފ ރ ސ�ނ�މ� ވ�ކ�ޓ�މ�ސ�             3,812,416          39,433,271          58,368,391       126,787,538                       -

5- ކ�އ�ރ�ނ�ޓ�ނ� ފ	ސ�ލ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�                       -                       -          12,521,040          21,911,820          28,172,340

6- ސ�މ�ލ�، މ�ޑ�އ�މ� އ	ނ�ޓ�ރޕ�ރ�އ�ސ�ސ� ކ� ފ�ނ�ނ�ސ�                       -                       -          15,420,000          53,970,000          69,390,000

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�           27,212,074       109,641,526         87,690,025       202,669,358         97,562,340

((((�އ�ޝ�ޔ�ނ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ތ� ބ	ނ�ކ� އ�ޝ�ޔ�ނ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ތ� ބ	ނ�ކ� އ�ޝ�ޔ�ނ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ތ� ބ	ނ�ކ� އ�ޝ�ޔ�ނ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ތ� ބ	ނ�ކ� ((((އ�އ�އ�އ�....ޑ�ޑ�ޑ�ޑ�....ބ�ބ�ބ�ބ

1- އ�އ�ޓ�ރ އ�އ�ލ	ނ�ޑ� އ�ލ	ކ�ޓ�ރ�ފ�ކ�ޝ�ނ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�          31,063,718                       -                       -                       -                       -

2- އ�ނ�ފ މ�ޝ�ނ� ޓ	ކ�ނ ލ ޖ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ�          26,077,564                       -                       -                       -                       -

3- އ	މ�ޕ�ލ އ�މ�ނ�ޓ� ސ�ކ�ލ�ސ� ޓ�ރ	އ�ނ�ނ�ގ ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�          21,153,192          10,864,007                       -                       -                       -

4- ރ�ޖ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ� ފ�ސ� 2 އ	ނ�ވ�ޔ�ރ�މ�ނ�ޓ�ލ� އ�ނ�ފ�ރ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޗ�ރ އ	ނ�ޑ� މ	ނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�            5,163,119          50,539,411          16,834,209                       -                       -

5- ޑ މ	ސ�ޓ�ކ� މ	ރ�ޓ	އ�މ� ޓ�ރ�ނ�ސ�ޕ�ރޓ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�          29,665,980          34,175,465                       -                       -                       -

6- ޕ�ރ�އ�ވ	ޓ� ސ	ކ�ޓ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ� - ޓ�.އ� ލ�ނ�          12,271,108          14,172,030            8,536,110                       -                       -6- ޕ�ރ�އ�ވ	ޓ� ސ	ކ�ޓ�ރ ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ� - ޓ�.އ� ލ�ނ�          12,271,108          14,172,030            8,536,110                       -                       -

7- ކ	ޕ	ސ�ޓ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ	ނ�ޓ� ފ ރ އ�ކ ނ މ�ކ� ރ�ކ�ވ�ރ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�                       -            7,710,000            7,710,000            7,710,000                       -

8- މ�އ�ކ�ރ� ސ�މ�ލ� އ	ނ�ޑ� މ�ޑ�އ�މ� ސ�އ�ޒ�ޑ� އ	ނ�ޓ�ރޕ�ރ�އ�ސ�ސ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�                       -                       -          21,202,500          42,405,000          21,202,500

9- ރ�ނ�އ�ބ�ލ� އ	ނ�ރޖ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�                       -                       -                       -            6,939,000          37,008,000

10- ޓ�ރ�ނ�ސ�ޕ�ޓ� ސ	ކ�ޓ�ރ ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�                       -                       -                       -            6,939,000          37,008,000

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�         125,394,681       117,460,913         54,282,819         63,993,000         95,218,500

އ�ޕ	ކ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ�ނ�ޓ�ރނ�ޝ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ޕ	ކ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ�ނ�ޓ�ރނ�ޝ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ޕ	ކ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ�ނ�ޓ�ރނ�ޝ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� އ�ޕ	ކ� ފ�ނ�ޑ� ފ ރ އ�ނ�ޓ�ރނ�ޝ�ނ�ލ� ޑ�ވ	ލ ޕ�މ�ނ�ޓ� ((((އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�އ�ފ�ޑ�))))

1- ކ ނ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޝ�ނ� އ ފ� ހ�ރބ�ރސ� ފ ރ ދ� ސ�ނ�މ� ވ�ކ�ޓ�މ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�                       -            6,168,000          30,840,000          30,840,000          24,672,000

2- ކ ނ�ސ�ޓ�ރ�ކ�ޝ�ނ� އ ފ� ހ�ތ�ދ� ހ ސ�ޕ�ޓ�ލ�                       -                       -          25,905,600          38,858,400          38,858,400

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�                        -           6,168,000         56,745,600         69,698,400         63,530,400



2014 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2013 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2012 ށ� ށ� ށ� ށ�

އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�އ	ސ�ޓ�މ�ޓ�

2011 ށ� ށ� ށ� ށ�

ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�ރ�ވ�އ�ޒ�ކ�ރ�

2010 ގ	 ގ	 ގ	 ގ	

އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�އ	ކ�ޗ�އ�ލ�
މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�މ�ޝ�ރ�އ�ގ	 ނ�މ�އ� ލ�ނ� ދ� ފ�ރ�ތ�

ޑ	ނ�ސ� ކ މ�ޝ�ލ� ލ�ނ� ޑ	ނ�ސ� ކ މ�ޝ�ލ� ލ�ނ� ޑ	ނ�ސ� ކ މ�ޝ�ލ� ލ�ނ� ޑ	ނ�ސ� ކ މ�ޝ�ލ� ލ�ނ� / / / / ޑ	ނ�ޑ� ސ�ޕ�ޓ	ޑ�ޑ	ނ�ޑ� ސ�ޕ�ޓ	ޑ�ޑ	ނ�ޑ� ސ�ޕ�ޓ	ޑ�ޑ	ނ�ޑ� ސ�ޕ�ޓ	ޑ�

1- ފ�ރތ� ޕ�ވ�ރ ޖ	ނ	ރ�ޝ�ނ� ޕ�ރ ޖ	ކ�ޓ�                        -       185,040,000       138,780,000          75,059,009                       -

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�                        -       185,040,000       138,780,000         75,059,009                      -

އ�އ�އ�އ�އ�އ�އ�އ�....އ	ނ�އ	ނ�އ	ނ�އ	ނ�....ޖ� ބ�ނ�ކ� ޖ� ބ�ނ�ކ� ޖ� ބ�ނ�ކ� ޖ� ބ�ނ�ކ� / / / / ނ	ދ�ރލ	ނ�ޑ�ނ	ދ�ރލ	ނ�ޑ�ނ	ދ�ރލ	ނ�ޑ�ނ	ދ�ރލ	ނ�ޑ�

1- ޑ�ރ	ޖ�ނ�ގ އ	ނ�ޑ� ރ�ކ�ލ�މ�ޝ�ނ� ވ�ރކ�ސ� އ	ޓ� 4 އ�އ�ލ	ނ�ޑ�ސ�       386,539,351       228,231,167                       -                       -                       -

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�         386,539,351       228,231,167                      -                      -                      -

އ	ގ�ޒ�މ� ބ�ނ�ކ� އ	ގ�ޒ�މ� ބ�ނ�ކ� އ	ގ�ޒ�މ� ބ�ނ�ކ� އ	ގ�ޒ�މ� ބ�ނ�ކ� / / / / ޗ�އ�ނ�ޗ�އ�ނ�ޗ�އ�ނ�ޗ�އ�ނ�

1- 1000 ހ�އ�ސ�ނ�ގ ޔ�ނ�ޓ�ސ� އ�ނ� ހ�ޅ�މ�ލ	       270,719,788       277,560,000       429,061,756          54,355,500                       -

2- 1500 ހ�އ�ސ�ނ�ގ ޔ�ނ�ޓ�ސ�                        -                       -       462,600,000    1,272,150,000       578,250,000

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�         270,719,788       277,560,000       891,661,756    1,326,505,500       578,250,000

އ	ގ�ޒ�މ� ބ�ނ�ކ� އ	ގ�ޒ�މ� ބ�ނ�ކ� އ	ގ�ޒ�މ� ބ�ނ�ކ� އ	ގ�ޒ�މ� ބ�ނ�ކ� / / / / އ�ނ�ޑ�ޔ�އ�ނ�ޑ�ޔ�އ�ނ�ޑ�ޔ�އ�ނ�ޑ�ޔ�

1- 500 ހ�އ�ސ�ނ�ގ ޔ�ނ�ޓ�ސ�                       -       123,360,000       246,720,000       246,720,000                       -

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�                        -       123,360,000       246,720,000       246,720,000                      -

ބ�ނ�ކ� އ ފ� ސ�ލ�ނ� ބ�ނ�ކ� އ ފ� ސ�ލ�ނ� ބ�ނ�ކ� އ ފ� ސ�ލ�ނ� ބ�ނ�ކ� އ ފ� ސ�ލ�ނ� / / / / ކ ލ މ�ބ�ކ ލ މ�ބ�ކ ލ މ�ބ�ކ ލ މ�ބ�

1- ވ	ލ�ނ�ގ� އ ފ�ސ� ބ�ލ�ޑ�ނ�ގ          46,187,444            5,768,578                       -                       -                       -

 ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�   ޖ�މ�ލ�           46,187,444           5,768,578                      -                      -                      -

މ�ޅ� ޖ�މ�ލ�  މ�ޅ� ޖ�މ�ލ�  މ�ޅ� ޖ�މ�ލ�  މ�ޅ� ޖ�މ�ލ�      1,283,021,048    1,501,543,919    1,961,644,842    2,225,527,156       962,410,531



ް އެހީ ދޭ ފަރާތ މަޝްރޫއުގެ ނަން

ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ ރުފިޔާ ޔޫއެސް ޑޮލަރ

ނޑް               2,820             36,237 ފިންލޭ ކެޔޮދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުން. ވ

ޗައިނާ        1,694,189      21,770,329 އައު ޤައުމީ ދާރުލް އާސާރު ބިނާކުރުން

ޗައިނާ        5,986,396      76,925,189      11,381,633    175,504,781  ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢ47ުނޮޅިވަރަންފަރުގައި . ހދ

ފިންލޭންޑް           168,979        2,171,380           151,021        2,328,744 ހަނިމާދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރު އިމާރާތްކުރުން. މާރަންދޫ އަދި ހދ. ހއ

ޖަޕާން           110,000        1,413,500        7,890,000    121,663,800        3,000,000      46,260,000 ކްލީން އެނާރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ

. އެފް.އީ.ޖީ./ ޕީ.އެން،ޑީ.ޔޫ           129,000        1,657,650        3,598,350      55,486,557        1,552,880      23,945,410        1,132,265      17,459,526
އިންޓަރގްރޭޓިންގ ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ރިސްކްސް އިންޓު ރިސީލިއަންޓް އައިލެންޑް 

ޕްލޭނިންގ އިން ދަ މޯލްޑިވްސް

ބްރޫނާއީ             83,000        1,279,860           248,199        3,827,229 ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން. ތ

ޗައިނާ        3,650,000      56,283,000        3,650,000      56,283,000 ވަކި މަޝްރޫޢެއް ހަމަނުޖެހޭ

ޗައިނާ        1,881,615      29,014,503  ވަނަ ސާރކް ސަމިޓު ބޭއްވުމަށް ލިބުނު އެހ17ީ

ސްރީ ލަންކާ      10,000,000    154,200,000 އައްޑޫ އަތޮޅު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ޗައިނާ         6,899,255    106,386,512        6,899,255    106,386,512

އެގްރީމަންޓް އޮން އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގޭ 
މަޝްރޫޢުތައް

. ބީ.ޑީ.އޭ           227,710        2,926,074        1,500,000      23,130,000        1,272,290      19,618,712        1,272,290      19,618,712 މޯލްޑިވްސް އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްރޮގްރާމް

ވާރލްޑް ބޭންކް                    -        2,771,856      42,742,020        2,771,856      42,742,020        1,385,925      21,370,964 ސަޕޯރޓް ޓު ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަމް އެންޑް މިޓިގޭޝަން އިން ދަ މޯލްޑިވްސް

ވާރލްޑް ބޭންކް         1,959,151      30,210,108        3,301,639      50,911,273        4,123,327      63,581,702        1,718,243      26,495,307 ޕެންޝަން އެންޑް ސޯޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ވާރލްޑް ބޭންކް         6,000,000      92,520,000        6,000,000      92,520,000 ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުއަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮގްރާމް އިން ލޯ އިންކަމް ކަންޓްރީޒް

ވާރލްޑް ބޭންކް         4,000,000      61,680,000        4,000,000      61,680,000        4,000,000      61,680,000 ނޑަނޭޅޭ އަދި ވަކި މަޝްރޫޢެއް ކަ

107,940,000    7,000,000        -                   - ނޑަނޭޅޭ އަދި ވަކި މަޝްރޫޢެއް ކަ

 ޖުމްލަ          8,319,094    106,900,358      32,094,770    494,901,353      36,696,119    565,854,156      26,198,993    403,988,472      20,104,168    310,006,271

c

2012-2014ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 

 ށ2014ް ން 2010- މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ 

 ގ2010ެ
އެކްޗުއަލް

 ށ2011ް
ރިވައިޒްކުރި

 ށ2012ް
އެސްޓިމޭޓް

 ށ2013ް
އެސްޓިމޭޓް

 ށ2014ް
އެސްޓިމޭޓް



f
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2014 2013 2012

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަބިދަރީންގެ ލިވިންގް އެލަވަންސް އާއި ފެމެލީ އެލަވަންސް 212 014

900,000             900,000             900,000                      

މަހަކު )ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކަށް މާލީ ޢިނާޔަތުގެގޮތުގައި ދިނުމަށް 
75,000.00)

600,000             600,000             600,000                      

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ދިރިއުޅުއްވާ ތަނުގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް  
(50,000.00މަހަކު )

1,500,000          1,500,000          1,500,000                   ަ ޖުމްލ

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 223 010

ސީ .އާރ.ޕީ.އެމް.އެމް                 50,000,000        50,000,000        50,000,000

ޓުއަރިޒަމް ޕްރޮމޯޝަން                 70,000,000       107,940,000       107,940,000

157,940,000       157,940,000       120,000,000               ަ ޖުމްލ

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 223 016

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް އެއް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތުފީ އަށް                   1,233,600             848,100             848,100

848,100             848,100             1,233,600                   ަ ޖުމްލ

ބޭންކް ޗާރޖާއި ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ 223 024

4,800,000          4,800,000          4,800,000                   

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވެސް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުން ދައްކާ ފައިސާގެ ބޭންކް 
ކަމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދެއްކުމަށް

4,800,000          4,800,000          4,800,000                   ަ ޖުމްލ

އެހެނިހެން އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 223 999

2,100,000          2,100,000          2,100,000                   
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ދިނުމަށް 

(175,000.00މަހަކު )

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަން ކޮށްފައިވާ މީހަކު ބޭސް ފަރުވާ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިނުމަށް                      850,000             850,000             850,000

ކެޕިޓަލް މާކެޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ބަޖެޓް                 10,000,000        10,000,000        10,000,000

12,950,000        12,950,000        12,950,000                 ަ ޖުމްލ

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 227

ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ-ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                737,945,283       832,669,276       922,123,642 227 001

ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ-ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                196,223,971       240,926,796       260,253,441 227 003

1,182,377,084    1,073,596,072    934,169,255               ަ ޖުމްލ

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ 228 001

ރެވެނިއު ލޮސްގެގޮތުގައި އެމް ޑަބްލިޔޫ އެސް ސީ އަށް ދެއްކުމަށް                 28,868,000        31,754,000        34,930,000

އެސް ޓި އޯ އިން ވިއްކާ ކާޑު އަގުހެޔޮ ކުރުމާއި ގުޅިގެން ދައްކަންވާ                 50,000,000        50,000,000        50,000,000

84,930,000        81,754,000        78,868,000                 ަ ޖުމްލ

ޚާއްޞަ ބަޖެޓުގެ ތަފްޞީލް/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ 

ް ތަފްޞީލ
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2014 2013 2012 ް ތަފްޞީލ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 441 002

އަލަށް އުފައްދަވާ ކުންފުނިތަކުގެ ކެޕިޓަލް ދެއްކުމަށް                    5,000,000          5,000,000          5,000,000

5,000,000          5,000,000          5,000,000                   ަ ޖުމްލ

ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތަށް ފަދަތަންތާންގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސުލްމާލް 442 001

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް                       163,697             163,697                     -

ޑީ.  އާރ.  ބީ.  އައި                      400,000             400,000             400,000

އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް                      308,400             308,400             308,400

އޭ.  ޑީ.  އައި                      385,500             385,500             385,500

މަލްޓިލެޓަރަލް އިންވެސްޓްމަންޓް ގެރެންޓީ އެޖެންސީ                       154,200             154,200             154,200

ޔޫ އެން ޑީ ޕީ                    3,750,000          3,750,000          3,750,000

ކޮމަންވެލްތް ފަންޑް ފޮރ ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން                       154,200             154,200             154,200

. ޑީ.ސީ.އައި                      154,200             154,200             154,200

ސީ .އީ.އައި.ސީ.އައި                      154,200             154,200             154,200

އައި ޑީ ބީ                      308,400             308,400             308,400

ސާރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑް ރައުސުލްމާލް ގެގޮތުގައި ދެއްކުމަށް                  25,000,000        25,000,000        25,000,000

30,769,100        30,932,797        30,932,797                 ަ ޖުމްލ

ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 720

ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް- ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން             1,206,667,349    1,211,111,793       463,011,793 723 002

އަމިއްލަ ފަރާތްތައް- ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން                  60,613,844        34,998,734        31,016,428 723 003

ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް- ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                303,657,150       295,963,915       317,599,984 725 001

ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް- ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                307,560,799       330,042,145       327,422,081 725 002

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް- ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                154,218,104        92,687,170       296,835,000 725 003

ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް- ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                308,426,054       230,648,760       218,826,626 725 004

1,654,711,913    2,195,452,518    2,341,143,299            ަ ޖުމްލ

ކޮންޓިންޖެންސީ
ސެލަރީ ކޮންޓިންޖެންސީ                 50,000,000        50,000,000        50,000,000
ޖެނެރަލް ކޮންޓިންޖެންސީ                 50,000,000        50,000,000        50,000,000
ޕީ އެސް އައި ޕީ ކޮންޓިންޖެންސީ                 50,000,000        50,000,000        50,000,000

150,000,000       150,000,000       150,000,000               ަ ޖުމްލ



ައަލްށ ަނގާ ޯލުނަތުކގެ 
ިއުތުރ ަތފީްސލު

VI ޗެޕްޓަރ 
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 ޗައިނީޒް އެގްޒިމް ބޭންކިންގ އިން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ   ޔުނިޓްސް އެޅުމަށް  ހައުސިންގ 1500
 ޑޮލަރުގެ ލޯނު.އެމެރިކ  މިލިއަން( ސަތޭކަ ފަންސ ސް ) 150,000,000

 މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  1500     މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

  ވަނަ އަހަރު  2012  ތ ރީޚް: ފައިވ  ކުރުމަށް ހަމަޖެހި ލޯނުގައި ސޮއި 

 އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވ ރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ     މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ     އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

  މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:

 -(: .ސީ އެން.ޕީ ) ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް  (1

 -.ސީ.ސީ(: އީ.އ ރ) އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ  (2

 ފ ސްކޮށްފައި  ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން    އެހެނިހެން:  (3

 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:

މިހަތަރު އަތޮޅަކީ ސ، ގ، . މަށެވެގެދޮރު އެޅު 1500އަތޮޅުގައި ރ އްޖޭގެ ހަތަރު ފައިސ  ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ  މި ލޯނު 
 ގދ. އަދި ގއ. އެވެ. 

  ތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ :މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖު

މ ލޭގައިކަމުން ރ އްޖޭގެ އެހެން ހިސ ބުތައް  ރަށް ކ. ރ އްޖޭގެ ވެރިކަންކުރ އުޅެމުން ދަނީ ދިރިރ އްޖޭގެ އ ބ ދީގެ ތިން ބައިކުޅަ އެއްބައި 
މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މީހުން ވަޒަންވެރިކުރުވުމަށް  އި އަތޮޅުތަކުން އ ބ ދީ ބޮޑު ރަށްރަށަށް މ ލެއިންނ ތަރައްޤީކޮށް 

އެކަމުގެ ސަބަބުން ދިމ ވ  އިޖްތިމ އީ އައިސް  ލުއިކަމެއް ލޭގައި ދިމ ވެފައިވ  ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލައަށްފަސޭހަވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި މ  
 މައްސަލަތައް ކުޑަވެގެންދ ނެއެވެ. 

 ނ ބެހޭ ތަފްޞީލް ލޯ

 ޑޮލަރު  އެމެރިކ   (މިލިއަންސަތޭކަ ފަންސ ސް ( 150,000,000    ލޯން ޢަދަދު:

 ޕަސެންޓް  2އަހަރަކު     އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް: 

 -   އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް: 

 އަހަރު  5    ގްރޭސް ޕީރިއަޑް: 

އަހަރުގެ  25ވޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން ދުކުރެ ޚަރަ ލޯނުން އެންމެ ފުރަތަމަ  ރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: ލޯނު އަނބު 
 މުއްދަތުގައި.

  އިންސައްތަ 33.6   މަންޓް: ލި ގްރ ންޓް އެ 
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އެމް.އެފް( އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.ބެލެވެނީ  ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ނޯޓް: ދައުލަތުން ނަގ  ދަރަނި
އިން ސައްތައަށްވުރެ  35. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލިމަންޓް ންގަޑުންނެވެއިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މި

 މަތިވުމުންނެވެ. 

 ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 

ހުރި ގެތަކަށް ވުރެ ފެންވަރު  ގެތަކަކީ މިހ ރު އެ ރަށްރަށުގައި  އިމ ރ ތްކުރެވޭދަށުން  ގެ މި ލޯނުއިޤްތިސ ދީ ގޮތުން ބަލ އިރު 
ޅެމުންދ  ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވުމަށް އުވީމ  އެސަރަހައްދުގައި ދިރިގެތަކެކެވެ.  މ ރ ތްކުރެވޭނެޢި ކޮށްރަނގަޅު 

 ކަމުން މުން އަންނަ ހިސ ބުގައި ވަ ތަރައްޤީރ އްޖޭގެ ދެކުނުގައި އެންމެ ހަލުވި މިނެއްގައި  މ ރ ތްކުރެވެނީޢިއަދި މިގެތަށް އެހީތެރިވެއެވެ. 
ބޯހިޔ ވަހިކަން ހޯދުމަށް  އްދުތަކަށް ބަދަލުވެ ޙަމި ސަރައްދަށް ނިސްބަތްވ  ރައްޔިތުން ޙަމ ލޭގައި ދަތި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުންދ  މި ސަރަ

 ގެންދ ނެކަމަށް ލަފ ކުރެވެއެވެ. ވެތަކެއް ފަސޭހަލުއި 

ވަނަ  2012 ރ އްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ގައި މި ލޯނު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރުގެ ތެރޭ 
ލޯނެއްކަމުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް މިއީ ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގެ . އިންސައްތައެވެ 3.4ވެގެންދ ނީ އިތުރު ދަރަނި  އަހަރު

 ރިސްކްއެބައޮތެވެ. ކަރަންސީ  ލޯނެއްކަމުން އިން ނަގ ރިސްކެއްނެތެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުފައިސ 

                                                                           
      

  ގޮތުގައި  އިސްލ މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އަދި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ ކޯފައިނޭންސިންގ
އިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް އޭޝިއަން ހިންގޭ މައިކްރޯ ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރަ 

)ފަސް މިލިއަން ފައްސަތޭކަ ހ ސް(  5,500,000ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  
 އެމެރިކ  ޑޮލަރުގެ ލޯނު 

 

 
 އި ބެހޭ ތަފްޞީލް މަޝްރޫޢ  

 
ލޮޕްމަންޓް މައިކްރޯ، ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެ   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

 ޕްރޮޖެކްޓް )އެމް.އެސް.އެމް.އީ.ޑީ.ޕީ(
 މިލިއަން އެމެރިކ  ޑޮލަރު  5.5    މަޝްރޫޢުގެ އަދަދު: 
  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް  އޭޝިއަން    މަޝްރޫޢުގެ ޑޯނަރ: 

 ވަނަ އަހަރު  2012 ތ ރީޚް: ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  
 އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ   މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ     އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ:

 
 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:

 -ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1
 -އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރައްވ ފައި.     އެހެނިހެން: (3
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 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:

 
 މި ލޯނަކީ އިސްލ މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އަދި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުން ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މަޝްރޫޢަށް 

ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ލޯނެކެވެ. މި ފައިސ  ޚަރަދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރ އްޖޭގެ ކުދި އަދި  އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުން
 މެދުފަންތީގެ ވިޔަފ ރިތައް ތަރައްޤީކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވ  ވަޞީލަތްތައް ޤ އިމްކުރުމަށ އި އެފަރ ތްތަކަށް ލޯނުދިނުމެވެ.

 ރ ނެ ފައިދ : މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކު 
 

ރ އްޖެއަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށްވެފައި ރ އްޖޭގެ ވަޒީފ ގެ ބ ޒ ރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސ އެއް އޮންނަނީ ސަރުކ ރުގެ 
ން ވަޒީފ ތަކެވެ. ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞ ދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މިކަމަކީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމެވެ. ސްޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަ
ށް ޕްލޭންގައިވެސް އިޤްތިޞ ދީ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުވުމަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފ ރިތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމަ
 އަލިއަޅުވ ލ ފައިވެއެވެ. މި ވިސްނުމުގެ ދަށުން މި މަޝްރޫއުގެ ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމަށް އަމ ޒުކުރެވިފައިވަނީ އަމިއްލަ ވިޔަފ ރިތައް 
ތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވ ނެ މުހިއްމު މަޢުލޫމ ތ އި ވިޔަފ ރިތައް ފައްޓ  ކުރިއެރުވުމަށް ފައިސ  ލިބޭނެ ގޮތްތައް އަދި ފުރުޞަތު

 ގިނަ ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކޮށް މި ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ގިނަ ފަރ ތްތަކަށް ލިބޭނެ 
އެއް މަގުފަހިކުރުމ އި، ފައިސ  ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓްތަކެއް ދިނުން އަދި ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމް

 ތައ ރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 
 

 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

 )ފަސްމިލިއަން ފަސްލައްކަ( ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު  05,500,00   ލޯން ޢަދަދު: 
 ޕަސެންޓް  1އަހަރަކު    ސްޓް ރޭޓް: އިންޓަރެ 

 -  އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް: 
 އަހަރު  8   ގްރޭސް ޕީރިއަޑް: 

އަހަރުގެ  24ލޯނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަރަދުކުރެވޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން  ރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: ލޯނު އަނބު 
 މުއްދަތުގައި.

 ޕަރސެންޓް  49.51  ގްރ ންޓް އެލެމަންޓް: 
 

އުލަތުން ނަގ  ދަރަނި ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.އެމް.އެފް( ނޯޓް: ދަ
އިން ސައްތައަށްވުރެ  35އިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަޑުންނެވެ. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލިމަންޓް 

 މަތިވުމުންނެވެ.
 

 މުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު ދަރަނި ނެގު 
 

ށް އިޤްތިސ ދީ ގޮތުން ބަލ އިރު މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ރ އްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވ  ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރު ކުރުމަށް ވަރަ 
ތަކުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކ ރުން މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރަން ބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެންދ ނެއެވެ. ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް

ވެ. ޖެހިއްޖެނަމަ ސަރުކ ރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސ ސީ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ބުރޫއަރައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަބޮޑުވެގެން ދ ނެއެ
ވިޔަފ ރި ކުރިއެރުވުމަށް ފަސޭހަވެ ރ އްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްރައިވެޓް އެހެންކަމުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުގެ 

ސެކްޓަރގެ ޙިއްސ ބޮޑުވެ ވަޒީފ ގެ ފުރުޞަތުތައް ގިނަވެ މުޖުތަމަޢުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމަށް މި މަޝްރޫޢު 
 އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. 

 
އިން ސައްތަ  0.07ބަލ އިރު ޤައުމުގެ ދަރަނި ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  މިލޯނުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ  އަސަރަށް

ވަނަ އަހަރު އިތުރަށް ބޮޑުވ ނެއެވެ. މިއީ ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ލޯނެއްކަމުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކެއް ނޯންނ ނެއެވެ.  2012
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ސް ފ ހަގަ ކުރެވެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭރު ފައިސ  އިން ނެގޭ ލޯނެއްކަމުން އަދި މިއީ ވަރަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގެ ލުއި ލޯނެއްކަންވެ
 ކަރަންސީ ރިސްކް އެބައޮތެވެ.

)ފަސްދޮޅަސް  65,000,000 ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ބައިލެޓަރަލް އެހީގެ ގޮތުގައި ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  
 ފަސް މިލިއަން( އެމެރިކ  ޑޮލަރުގެ ލޯނު.

 

 މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

 ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ލޯން      ޝްރޫޢުގެ ނަން: މަ 
 ވަނަ އަހަރު  2012  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ތ ރީޚް: 

 -    މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ     އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
 -ންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(: ނޭޝަނަލް ޕްލޭނި  (1

 -އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކޮށްފައި     އެހެނިހެން:  (3

 
 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:

 
 ފައިނޭންސް ކުރުމަށެވެ. މި ލޯނު ފައިސ  ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް 

 
 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 

 
ސަރުކ ރުން ވިއްކަމުންދ  ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިކް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވެގެންދ  މިންވަރު ދަށް ކުރެވި އަމިއްލަ 

ނު ފައިސ  ހޯދުމަށް ފަސޭހަވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި ރ އްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ފަރ ތްތަކަށް އިޤްތިޞ ދީ އަދި އަމިއްލަ ބޭނުން ތަކަށް ލޯ
 ބޭނުންވ  މަޝްރޫޢުތަކަށް ނަގ ފައިވ  ފައިސ  އަނބުރ ދެއްކުމަށް މިފައިސ އިން ޚަރަދު ކުރެވޭނެއެވެ.

 
 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 
 ފަސްދޮޅަސް ފަސް މިލިއަން( ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު ( 65,000,000     ލޯން ޢަދަދު: 

 ޕަސެންޓް  2އަހަރަކު      ންޓަރެސްޓް ރޭޓް: އި 
 -    އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް: 

 މަސް 24     ގްރޭސް ޕީރިއަޑް: 
އަހަރުގެ  10ލޯނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަރަދުކުރެވޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން  ރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: ލޯނު އަނބު 

 މުއްދަތުގައި.
 ތަ އިންސައް 12.29     ގްރ ންޓް އެލެމަންޓް:

 
ނޯޓް: ދައުލަތުން ނަގ  ދަރަނި ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.އެމް.އެފް( 

އިން ސައްތައަށްވުރެ  35އިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަޑުންނެވެ. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލިމަންޓް 
މިލޯނަކީ ބައިލެޓަރަލް ލޯން އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސ  ހޯދައިގެން ބަޖެޓް ސަޕޯރޓްއަށް ޚަރަދު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވ  މަތިވުމުންނެވެ. 

 ލޯނެކެވެ. 
 

 ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 
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ންސް ކުރުމަށް ނަގ  ލޯނަކަށް ވުމުން ޑޮމެސްޓިކް މ ކެޓް އިން ޓްރެޜަރީ އިޤްތިޞ ދީ ނަޒަރަކުން ބަލ ލ އިރު މި ލޯނަކީ ބަޖެޓް ފައިނޭ

ބިލް ނުވަތަ ޓްރެޜަރީ ބޮންޑް ވިއްކައިގެން ފައިސ  ހޯދަން ނުޖެހި ލޯނު  ފައިސ  ޚަރަދު ކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް 
މިންވަރު އެކަށީގެންވ  މިންވަރަކަށް ގިނަވެ ޑޮމެސްޓިކް ކުރެވޭނެއެވެ. މީގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިކް މ ކެޓުގައި ފައިސ  ދައުރުވ  

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަވުމުގެ ފުރުޞަތު ބޮޑުވެ އަދި އިޤްތިޞ ދީ އެކި މަސައްކަތްތަކަށް އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކަށް ފައިސ  ހޯދުމަށް 
ތުރު ކުރުމަށް އޮންނަ ހިއްސ  އިތުރުވުމަށް ފަސޭހަވެގެންދެއެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން އިޤްތިސ ދުގެ ދުވެލި އި

 އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. 
 

ވަނަ އަހަރު  2012ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ  އަސަރަށް ބަލ އިރު މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ރ އްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 
ކުމުގެ ބަދަލުގައި މިލޯނު ނެގުމުން އިންޓަރެސްޓް ގޮތުގައި އިންސައްތައެވެ. ނަމަވެސް ޓްރެޜަރީ ބިލް ވިއް  3.2ދަރަނި ބޮޑުވެގެން ދ ނީ 

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ  ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ ކޫޕަން ރޭޓަށް ވުރެ ތިން ގުނަ ކުޑަވ ނެއެވެ. އަދި މިއީ ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ލޯނެއް ކަމުން 
 ނެގޭ ލޯނެއްކަމުން ކަރަންސީ ރިސްކް އެބައޮތެވެ.  އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކެއް ނޯންނ ނެއެވެ. ނަމަވެސް މިލޯނަކީ ބޭރު ފައިސ އިން

 
  

އިސްލ މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އަދި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްގެ ކޯފައިނޭންސިންގ ގޮތުގައި 
މައިކްރޯ ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށް އިސްލ މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 )ދިހަ މިލިއަން( އެމެރިކ  ޑޮލަރުގެ ލޯނު  10,000,000ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ   ބޭންކުން 
 

 މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް -މައިކްރޯ މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 
 ޕްރޮޖެކްޓް )އެމް.އެސް.އެމް.އީ.ޑީ.ޕީ(

 ވަނަ އަހަރު  2012 އިވ  ތ ރީޚް: ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފަ 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް   މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ    އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
 -ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1
 -ސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(: އެކް  (2
 -އެހެނިހެން:  (3

 
 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:

 
މި ލޯނަކީ އިސްލ މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް އަދީ އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކު ގުޅިގެން ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  މަޝްރޫޢަށް 

ވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ލޯނެކެވެ. މި ލޯނު ފައިސ  ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރ އްޖޭގެ ކުދި އިސްލ މިކް ޑި 
 އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފ ރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް ބޭނުންވ  ވަޞީލަތްތައް ޤ އިމްކުރުމަށ އި އެފަރ ތްތަކަށް ލޯނު ދިނުމަށެވެ.

 
 މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން 

 
ރ އްޖެއަކީ ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ޤައުމަކަށްވެފައި ރ އްޖޭގެ ވަޒީފ ގެ ބ ޒ ރުގެ އެންމެ ބޮޑު ޙިއްސ އެއް އޮންނަނީ ސަރުކ ރުގެ 

ޓްރެޓިޖިކް އެކްޝަން ވަޒީފ ތަކެވެ. ނަމަވެސް ދެމެހެއްޓެނިވި އިޤްތިޞ ދީ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި މިކަމަކީ ބަދަލުކުރަން ޖެހޭކަމެވެ. ސް
ށް ޕްލޭންގައިވެސް އިޤްތިޞ ދީ އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިއެރުވުމަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފ ރިތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ މުހިއްމުކަމަ

ލަ ވިޔަފ ރިތައް ކުރިއަށް އަލިއަޅުވ ލ ފައިވެއެވެ. މި ވިސްނުމުގެ ދަށުން މި މަޝްރޫޢުގެ ފައިސ  ޚަރަދުކުރުމަށް އަމ ޒުކުރެވިފައިވަނީ އަމިއް
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 ގެންދިއުމަށް ބޭނުންވ ނެ މުހިއްމު މަޢުލޫމ ތ އި ވިޔަފ ރިތައް ފައްޓ  ކުރިއެރުވުމަށް ފައިސ  ލިބޭނެ ގޮތްތައް އަދި ފުރުޞަތުތައް ގިނަ 
ރ ތްތަކަށް ލިބޭނެ ކުރުމެވެ. މިގޮތުން ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސް އިތުރަށް ހަރުދަނ ކޮށް މި ޚިދުމަތުގެ ބޭނުން ގިނަ ފަ

މަގުފަހިކުރުމ އި، ފައިސ  ހޯދުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ ގޮތުން އިތުރު ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ތަކެއް ދިނުން އަދި ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ 
 ސްކީމްއެއް ތައ ރަފްކުރުން ހިމެނެއެވެ. 

 
 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 
 )ދިހަ މިލިއަން( ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު  10,000,000     ލޯން ޢަދަދު:

 ޕަސެންޓް  2.5އަހަރަކު     އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް: 
 -    އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް:
 އަހަރު  7    ގްރޭސް ޕީރިއަޑް: 

އަހަރުގެ  25ލޯނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަރަދުކުރެވޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން  ރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: ލޯނު އަނބު 
 މުއްދަތުގައި.

 ންޓް ޕަރސެ 34.48   ގްރ ންޓް އެލެމަންޓް: 
 

ނޯޓް: ދައުލަތުން ނަގ  ދަރަނި ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.އެމް.އެފް( 
އިން ސައްތައަށްވުރެ  35އިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަޑުންނެވެ. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލިމަންޓް 

 . މަތިވުމުންނެވެ
 

 ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 
 

ށް އިޤްތިސ ދީ ގޮތުން ބަލ އިރު މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ރ އްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވ  ޕްރައިވެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް އިތުރު ކުރުމަށް ވަރަ 
އިންވެސްޓްމަންޓް ތަކުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކ ރުން މިފަދަ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކުރަން ބޮޑަށް މަގުފަހިވެގެންދ ނެއެވެ. ޕްރައިވެޓް 

ވެ. ޖެހިއްޖެނަމަ ސަރުކ ރުން ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ އަސ ސީ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ބުރޫއަރައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބުރަބޮޑުވެގެން ދ ނެއެ
ލަ ފަރ ތްތަކުގެ ވިޔަފ ރި ކުރިއެރުމަށް ފަސޭހަވެ ރ އްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް ޕްރައިވެޓް އެހެންކަމުން ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި އަމިއް

ސެކްޓަރގެ ޙިއްސ ބޮޑުވެ ވަޒީފ ގެ ފުރުޞަތުތައް ގިނަވެ މުޖުތަމަޢުގެ ފުދުންތެރިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމަށް މި މަޝްރޫޢު 
 އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. 

 
އިން ސައްތައިން ދައުލަތުގެ ދަރަނި މިލޯނުގެ  0.05ލ އިރު ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދަޢުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ  އަސަރަށް ބަ

ވަނަ އަހަރު އިތުރުވ ނެއެވެ. މިއީ ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ލޯނެއްކަމުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކެއް ނޯންނ ނެއެވެ.  2012ސަބަބުން 
 ން ކަރަންސީ ރިސްކް އެބައޮތެވެ.ނަމަވެސް މި ލޯނަކީ ބޭރު ފައިސ އިން ނަގ  ލޯނެއްކަމު

 

 

 
                                                                           

  

)ހަތަރު މިލިއަން  4,060,000 އިސްލ މިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް )އައި.ޑީ.ބީ(އިން ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  
 ފަސްދޮޅަސް ހ ސް( ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުގެ ލޯނު.

 

 ރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް މަޝް 
 

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް އަ ކޮރަންޓައިން ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ހުޅުމ ލެ    މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 
 ވަނަ އަހަރު  2012 ލޯނުގައި ސޮއި ކުރެވުނު ތ ރީޚް: 



359 

 

  

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ  މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ   އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
  ވަނަ ޖަލްސ ގައި ފ ސްކުރެވިފައި. 53އަދި  43 -ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1

 -އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
 އެހެނިހެން:  (3

 
 އި ނެގިފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:ދަރަނީގެ ގޮތުގަ 

 
 މި ލޯނު ފައިސ  ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރ އްޖޭގައި ކަރަންޓީންގެ ނިޒ މެއް ގ އިމުކުރުމަށެވެ. 

 
 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 

 
ރުމުން ސަލ މަތްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. އަދި މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރ އްޖޭގެ އ ބ ދީ ނުރައްކ ތެރި ބަލި މަޑުކަމެއް ފެތު

 ރ އްޖޭގައި ނުރައްކ ތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިއްޖެ ހ ލަތެއްގައި ދަތުރުވެރިންނަށްވެސް ރައްކ ތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. 
 

 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

 ޑޮލަރު  ހަތަރު މިލިއަން ފަސްދޮޅަސް ހ ސް( ޔޫ.އެސް.( 4,060,000   ލޯން ޢަދަދު: 
 ޕަރސެންޓް  2.5އަހަރަކު    އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް: 
 -  އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް: 

 އަހަރު  7   ގްރޭސް ޕީރިއަޑް: 
 އަހަރުގެ މުއްދަތުގައި. 25ލޯނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަރަދުކުރެވޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން ރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: ލޯނު އަނބު 

 ސެންޓް ޕަރ 34.48   ގްރ ންޓް އެލެމަންޓް:
 

ނޯޓް: ދައުލަތުން ނަގ  ދަރަނި ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.އެމް.އެފް( 
އިން ސައްތައަށްވުރެ  35އިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަޑުންނެވެ. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލިމަންޓް 

 ވެ. މަތިވުމުންނެ 
 
 

 ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 
 

ން މި ޚިދުމަތް ޤ އިމުވެގެންދަނީ ރ އްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ޢަދަދަކަށް މީހުން އައިސް ގޮސްވ  އެއަރޕޯޓްއ އި ގުޅިފައިވ  ހުޅުމ ލޭގައި ކަމު
ފަސޭހަކަމ އި އެކު އެކަހެރިކުރެވި، އެދެވިގެންވ  ފަރުވ  ދިނުމަށް މަގުފަހިވ ނެއެވެ. ރ އްޖެފަދަ  ނުރައްކ ތެރި ބައްޔެއްޖެހިފައިވ  މީހުން

ފަތުރުވެރިކަމަށް ބަރޯސ ވ  ޤައުމަކަށް ފަތުރުވެރިން އައުން މަދުވެ އިޤްތިސ ދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކުންވެސް ސަލ މަތްވުމަށް 
 ލްތް ރެގިއުލޭޝަންގެ ދަށުން ކޮންމެ ދައުލަތެއްގެ މައްޗަށް ލ ޒިމުކުރ ކަމެކެވެ. މަގުފަހިވ ނެއެވެ. އަދި މިއީ އިންޓަނޭޝަނަލް ހެ

 
އިން  0.04ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ  އަސަރަށް ބަލ އިރު މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ލޯނެއްކަމުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވުމުގެ ވަނަ އަހަރު އިތުރުވ ނެއެވެ. އަދި މިލޯނަކީ  2012ސައްތަ 
ސަބަބުން އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް ރިސްކެއް ނޯންނ ނެއެވެ.  ނަމަވެސް މިއީ ބޭރު ފައިސ އިން ނެގޭ ލޯނަކަށް ވުމުން ކަރަންސީ 

 ރިސްކްއެބައޮތެވެ.
 



360 

 

 
 

)ތިން  3,000,000 އިފ ޑް(އިން ނަގ  އިންޓަރނޭޝަނަލް ފަންޑް ފޮރ އެގްރިކަލްޗަރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )
 މިލިއަން( ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުގެ ލޯނު.

 

 އި ބެހޭ ތަފްޞީލް މަޝްރޫޢ  
 

 މެރިކަލްޗަރ އެންޓަޕްރައިސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް     މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 
 ވަނަ އަހަރު  2012 ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ތ ރީޚް: 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ    މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް:
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ    އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
 -ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1

 -(: އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ  (2
 އެހެނިހެން:  (3
 

 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:
 

 މި ލޯނު ފައިސ  ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ރ އްޖޭގައި މެރިކަލްޗަރ ކުރިއެރުވުމަށެވެ. 
 

 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 
 

ރުކޮށް ވަޒީފ އެއް ނެތިފައި ތިބި އަންހެނުންނ އި ފިރިހެނުންނަށް ވަޒީފ ގެ ފުރުޞަތު މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ގޭބިސީންގެ އ މްދަނީ އިތު
 އަދި ލިބި މުޖްތަމަޢުގައި އެމީހުންގެ ހިއްސ  އިތުރުވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި މަސްވެރިންނަށްވެސް މީގެ ފައިދ ކޮށް އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކ އި ކުދި 

ތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ފަސޭހަވެގެންގޮސް ރ އްޖޭގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފ ރިވެރީންނަށް މި މަސައްކަ
 500މެރިކަލްޗަރ އންޑަސްޓްރީ ފުޅ ވެގެންދިއުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ. އެގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ ވެލިއު ޗެއިންގައި ލަފ ކުރެވޭ ގޮތުގައި 

 ދެމެދުގެ ގޭބިސީތައް ބައިވެރިވ ނެއެވެ.  700އ އި 
 

 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

 )ތިން މިލިއަން( ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު  3،000،000    ލޯން ޢަދަދު: 
 ޕަސެންޓް  0.75އަހަރަކު     އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް: 
 -   އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް: 

 އަހަރު  10    ގްރޭސް ޕީރިއަޑް: 
އަހަރުގެ  40ރީޚުން ފެށިގެން ލޯނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޙަރަދުކުރެވޭ ތ  ރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: ލޯނު އަނބު 

 މުއްދަތުގައި.
 ޕ ރސެންޓް  59.46   ގްރ ންޓް އެލެމަންޓް: 

 
ނޯޓް: ދައުލަތުން ނަގ  ދަރަނި ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.އެމް.އެފް( 

އިން ސައްތައަށްވުރެ  35ންނެވެ. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލިމަންޓް އިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަޑު
 މަތިވުމުންނެވެ. 
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 ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 
 

ހެނުން މިފަދަ މަސައްކަތްތަކުގައި މި މަޝްރޫޢުގެ އެއް އަމ ޒަކީ ގޭބިސީތަކުގެ އ މްދަނީ އިތުރުކޮށް ޙ އްސަކޮށް ޒުވ ނުންނ އި އަން
މެވެ. ބައިވެރިވ  ހިއްސ  އިތުރު ކުރުމެވެ. އަދި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކ އި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފ ރިތައް މިމަސައްކަތުގައި ޝ މިލްކުރު

ރ އްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯރޓްކުރުމެވެ.  މިމަސައްކަތުން އ ލ ކުރެވޭ މަހުގެ ބ ވަތްތައް ޓ ގެޓްކޮށްފައިވަނީ މަތީ ފަންތީގެ ރިސޯޓް ތަކަށ އި
މިފަދަ މަޝްރޫޢެއްގައި އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުގެ ސީދ  ބައިވެރިވުން އޮންނަކަމުން މިފަދަ ގޭބިސީތަކުގެ އ މްދަނީ އިތުރުވެ އަމިއްލަ 

ތެއްގައި މި މަސައްކަތް ކުރެވިއްޖެނަމަ ފަރ ތްތަކުން ރ އްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އޮންނަ ޙިއްސ  އިތުރުވެގެން ދ ނެއެވެ. އަދި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮ
ރިސޯޓްތަކަށް ސަޕްލައި ކުރުމުންނ އި ރ އްޖެއިން ބޭރަށް އެކްސްޕޯޓް ކުރުމުން ރ އްޖޭގެ އ މްދަނީ އިތުރުވެ މިހ ރު އިމްޕޯރޓް ކުރެވޭ 

 މަހުގެ ބ ވަތްތައް ދަށްވެ އިޤްތިސ ދަށް ހެޔޮބަދަލެއް އަންނ ނެއެވެ. 
 

ރ  އަސަރުތަކަށް ބަލ އިރު މި ލޯނުގެ ސަބަބުން ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކު
އެވެ. މިއީ ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ލޯނެއްކަމުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވުމުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސަ އިތުރުވުމުގެ  %0.03އިތުރުވ ނީ 

 ނަމަވެސް މިއީ ބޭރުފައިސ އިން ނަގ  ލޯނެއްކަމުން ކަރަންސީ ރިސްކް އެބައޮތެވެ. ވެ. މައްސަލަ ކުރިމައްޗެއްނުވ ނެއެ 
 

  

 8,400,000 ނެގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އޯފިޑް( އިން 
 )އަށް މިލިން ހަތަރު ސަތޭކަހ ސް( ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުގެ ލޯނު.

 

 ފްޞީލް މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަ 
 

 ހޮސްޕިޓަލް ރީޖަނަލް ހިތަދޫ      މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 
 ވަނަ އަހަރު  2012  ތ ރީޚް:  މަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރު 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީ     -މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 ޜަރީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެ    އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
 ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1

ވަނަ ޖަލްސ އިން  53ގައި ބޭއްވުނު  2010ޖޫން  14
 ފ ސްކުރައްވ ފައި 

 -އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
 އެހެނިހެން:  (3

 
 ކުރ  ބޭނުން:ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސ އިން 

 
 ސ.ހިތަދޫގައި ހޮސްޕިޓަލެއް ގ އިމުކުރުމަށެވެ.  މި ލޯނު ފައިސ  ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 

 
 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 

  
ދެވޭ ފޯރުކޮށްންވަރު ރަނގަޅުވެ، އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެޞިސަރަހައްދަށް ދެވޭ  ގެދެކުނު ރ އްޖޭގެ އިމ ރ ތުގެ ސަބަބުން އައު  ހޮސްޕިޓަލްގެ 

ސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށުން މ ލެއ އި ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވ އަށް ދ މީހުންގެ މިޚިދުމަތްތައް އިތުރު ވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި 
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ރިން ކަރަންސީ ރ އްޖޭގައި . އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑޮލަރަށް އޮތް ޑިމ ންޑް ކުޑަވެ، ރ އްޖެއަށް ލިބޭ ފޮ އެވެޢަދަދު މަދުވ ނެ
 ވެގެންދ ނެ.އިތުރު ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު 

  
 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 
 ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު  ހަތަރުލައްކަ( މިލިއަން)އަށް  8,400,000    ލޯން ޢަދަދު: 

 
 ޕަރސެންޓް  4.25އަހަރަކު     އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް: 

 
 -   އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް: 

 
 އަހަރު  5    ގްރޭސް ޕީރިއަޑް:

 
އަހަރުގެ  20ރަދުކުރެވޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން ޚަލޯނުން އެންމެ ފުރަތަމަ  ލޯނު އަނބުރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު:

 މުއްދަތުގައި.
 

 ޕަރސެންޓް  14.90   ގްރ ންޓް އެލެމަންޓް: 
 

ލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.އެމް.އެފް( ނޯޓް: ދައުލަތުން ނަގ  ދަރަނި ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަ 
އިން ސައްތައަށްވުރެ  35އިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަޑުންނެވެ. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލިމަންޓް 

 މަތިވުމުންނެވެ. 
 

 ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 
 
ދެކުނު ސަރަހައްދަށް ދެވޭ ސިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޤ އިމްކުރެވިއްޖެނަމަ ރ އްޖޭގެ  ޕިޓަލްހޮސް މި

ސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށުން މ ލެއ އި ރ އްޖެއިން ބޭރަށް މިރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރު ވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި 
އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރ އްޖޭގެ ދެކުނަކީ މިހ ރު އެންމެ ބ ރު މިނެއްގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ގެ ޢަދަދު މަދުވ ނެށް ދ މީހުން ބޭސްފަރުވ އަ

ސަރަޙައްދުކަމުން ރަނގަޅު ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއް ދެވެން ފަށައިފިނަމަ މިސަރަޙައްދުގެ އެކި ރަށްތަކުންނ އި މ ލޭގައި ދިރިއުޅެމުންތ  
ރި ރަށަށް ވަޒަންވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެގެންދ ނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. އެހެންކަމުން ރ އްޖޭގެ ވެރިކަންކުރ  މ ލޭގެ ހިތަދޫގެ ރައްޔިތުން އެނބު 

ބައިބޯވުމުގެ މައްސަލައަށް އިތުރު ލުޔެއްލިބި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދ ނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރަނގަޅު 
މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޭސްފަރުވ އަށް ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  ޑޮލަރަށް އަދި އެހެނިހެން ބޭސްފަރުވ  ކުރެވޭނެ ގޮތް 

ޑޮލަރުގެ ތ ށިކަމަށް  ރ އްޖޭގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެބޭރު ފައިސ  ޑިމ ންޑް ކުޑަވެ، ރ އްޖެއަށް ލިބޭ ބޭރުފައިސ އަށް އޮންނަ 
 . އެވެގެންދ ނެލުއެއްލިބި

 
ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރުގެ ތެރޭގައި މި ލޯނު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ މިންގަނޑުން ބަލ އިރު 

މި ލޯނަކީ ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ލޯނެއްކަމުން  އިން ސައްތަ އިތުރުވެގެންދ ނެއެވެ. 0.08ވަނަ އަހަރު  ދައުލަތުގެ ދަރަނި  2012
 ރޭޓް ރިސްކެއް މިލޯނަކުނެތެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުފައިސ އިން ނަގ  ލޯނެއްކަމުން ކަރަންސީ ރިސްކްއެބައޮތެވެ.  އިންޓަރެސްޓް
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)ސ ޅީސް ހަތް  47،000،000ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓަށް އަށް ސަރުކ ރުން ނަގ  
ންޓް ފަހެއް މިލިއަން އެމެރިކ  )ބ ރަ ޕޮއި  12،500،000މިލިއަން( ސައުދީ ރިޔ ލް، ގ ތްގަނޑަކަށް 

 ޑޮލަރު( ގެ ލޯނު 
 

 މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

 ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް     މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 
 ވަނަ އަހަރު  2012  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރެވުނު ތ ރީޚް: 

ސް އޮފް ޕްރޮގްރ މްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އެންޑް ފެމިލީއ އި، އޮފީ މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ    އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 
 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:

 ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1
ވަނަ ޖަލްސ އިން  53ގައި ބޭއްވުނު  2010ޖޫން  4

 ފ ސްކުރައްވ ފައި 
 -ކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(: އެ  (2
މަޖިލީހުން ފ ސްކުރެއްވި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި  ވަނަ އަހަރަށް  2011 އެހެނިހެން:  (3

 ހިމެނިފައި
 

 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގިފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:
 

ނޑަކަށް  ލަށް ބޭނުންވ  މ ރ ތް ކުރުމަށ އި، ހޮސްޕިޓަޢިކުރެވެނީ ހޮސްޕިޓަލް މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު ހޭދަ 12.5ލޯނުގެ ޖުމްލަ ގ ތްގަ
 އި ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް. މީގެ އިތުރަށް  މަޝްރޫޢުގެ ޑިޒައިންއ އި ކޮންސަލްޓެންސީ )ސުޕަރވިޝަން(ގެ މަސައްކަތަށް. އިކުއިޕްމެންޓ 

 
 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 

 
އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް ޞިމ ރ ތުގެ ސަބަބުން ދެކުނު ސަރަހައްދަށް ދެވޭ ޢިހޮސްޕިޓަލްގެ އ 

އިތުރު ވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި މިސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށުން މ ލެއ އި ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވ އަށް ދ މީހުންގެ ޢަދަދު 
ޓުމުގެ ގެ ސަބަބުން ޑޮލަރަށް އޮތް ޑިމ ންޑް ކުޑަވެ، ރ އްޖެއަށް ލިބޭ ފޮރިން ކަރަންސީ ރ އްޖޭގައި ހިފެހެއްމަދުވ ނެއެވެ. އަދި މިކަމު

އެވެ. އަދި މ ލޭގައި ދިރިއުޅެމުންދ  ދެކުނުގެ ޢ އިލ ތައް އެނބުރި ރަށުގައި ދިރިއުޅެން ފެށުމަށް ބ ރަކަށްވެ، ތު ބޮޑުވެގެންދ ނެޞަ ފުރު
 ދ ނެއެވެ.މ ލޭގެ ތޮއްޖެހުން ކުޑަވެގެން 

 
 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 
)ސ ޅީސް ހަްތ މިލިއަން( ސައުދީ ރިޔ ލް،  47،000،000 ލޯން ޢަދަދު: 

ނޑަކަށް  )ބ ރަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް މިލިއަްނ  12،500،000ގ ތްގަ
 އެމެރިކ  ޑޮލަރު(

  
ޕަސެންޓް  1.0މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އަހަރަކު  12.5 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

 ކު.އިންޓްރެސްޓް އ އެ
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 -   އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް: 

 
 އަހަރު  05    ގްރޭސް ޕީރިއަޑް: 

 
 އަހަރުގެ މުއްދަތުގައި. 20އަހަރުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑ އިއެކު  05  ލޯނު އަނބުރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: 

 
 ޕަރސަންޓް  41.98   ގްރ ންޓް އެލެމަންޓް: 

 
ގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.އެމް.އެފް( ނޯޓް: ދައުލަތުން ނަގ  ދަރަނި ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއް

އިން ސައްތައަށްވުރެ  35އިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަޑުންނެވެ. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލިމަންޓް 
 މަތިވުމުންނެވެ.

 
 ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ  

 
އްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ، ދެވޭ ޞިދެކުނު ސަރަހައްދަށް ދެވޭ ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގައި ޤ އިމްކުރެވިއްޖެނަމަ  ހޮސްޕިޓަލް މި

ށް ދ މީހުންގެ ބޭސްފަރުވ އަ ސަރަހައްދުގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށުން މ ލެއ އި ރ އްޖެއިން ބޭރަށް މިޚިދުމަތްތައް އިތުރު ވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި 
އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރ އްޖޭގެ ދެކުނަކީ މިހ ރު އެންމެ ބ ރު މިނެއްގައި ތަރައްޤީވަމުން އަންނަ ސަރަޙައްދުކަމުން ރަނގަޅު ޢަދަދު މަދުވ ނެ

ދޫގެ ރައްޔިތުން އެނބުރި ރަށަށް ޞިއްޙީ ޚިދުމަތެއްދެވެން ފަށައިފިނަމަ މިސަރަޙައްދުގެ އެކި ރަށްތަކުންނ އި މ ލޭގައި ދިރިއުޅެމުންތ  ހިތަ
ތުރު ވަޒަންވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެގެންދ ނެ ކަމަށް ބެލެއެވެ. އެހެންކަމުން ރ އްޖޭގެ ވެރިކަންކުރ  މ ލޭގެ ބައިބޯވުމުގެ މައްސަލައަށް އި

ފަރުވ  ކުރެވޭނެ ގޮތް ލުޔެއްލިބި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެގެންދ ނެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެ ރަނގަޅު ބޭސް
ޑިމ ންޑް މެދުވެރިވެއްޖެނަމަ ބޭސްފަރުވ އަށް ރ އްޖެއިން ބޭރަށް ދިއުމަށްޓަކައި ބޭނުންވ  ޑޮލަރަށް އަދި އެހެނިހެން ބޭރުފައިސ އަށް އޮންނަ 

 .އެވެގެންދ ނެއްލިބިޑޮލަރުގެ ތ ށިކަމަށް ލުޔެ ރ އްޖޭގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެބޭރު ފައިސ  ކުޑަވެ، ރ އްޖެއަށް ލިބޭ 
 

ވަނަ  2012ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރުގެ ތެރޭގައި މި ލޯނު ނެގުމުގެ ސަބަބުން ރ އްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 
ޓް ލޯނެއްކަމުން އިތުރުވެގެންދ ނެއެވެ. މިލޯނަކީ ދިގު މުއްދަތެއްގެ ފިކްސްޑް އިންޓްރެސް އިން ސައްތަ 0.12އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި 

އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކެއް މިލޯނުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވ ނެއެވެ. ނަމަވެސް ބޭރުފައިސ އިން ނެގޭ ލޯނެއްކަމުން ކަރަންސީ ރިސްކް 
 އެބައޮތެވެ.

 
 

)ސަތޭކަ މިލިއަން(  100،000،000ސްޓޭންޑްބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ އަށް ސަރުކ ރުން ނަގ  
 ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރުގެ ލޯނު.

 

 
 މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 
 ސްޓޭންޑް ބައި ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓީ      މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 

 2011ނޮވެމްބަރ  12   ލޯނުގައި ސޮއި ކުރެވުނު ތ ރީޚް: 
 -މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ     އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 
 ކުރި ފަރ ތް:މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސް 

 -ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1
 -އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
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 ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން ފ ސްކުރައްވ ފައި.     އެހެނިހެން:  (3
 

 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގި ފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:
 

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޭރު ފައިސ  ބޭނުންކުރެވޭނީ އިންޑިއ އިން އިމްޕޯޓްކުރެވޭ ތަކެތި ގަތުމަށް  50 ލޯނުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން
 50ދޫކުރެވޭ ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި މީގެ ދިވެހި ފައިސ  ބޭނުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށެވެ. ބ ކީ 

 ވިއްކ ފައިވ  ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް އަނބުރ  ދެއްކުމަށެވެ.  މިލިއަންޑޮލަރު ބޭނުން ކުރެވޭނީ ސަރުކ ރުން 
 

 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 
 

ސަރުކ ރުން ވިއްކަމުންދ  ޓްރެޜަރީ ބިލްތަކުގެ ސަބަބުން ޑޮމެސްޓިކް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ބޮޑުވެގެންދ  މިންވަރު ދަށް ކުރެވި އަމިއްލަ 
ކަށް އިޤްތިޞ ދީ އަދި އަމިއްލަ ބޭނުން ތަކަށް ލޯނު ފައިސ  ހޯދުމަށް ފަސޭހަވުން. އަދި ރ އްޖެއަށް ތަކެތި އިމްޕޯޓް ކުރުމަށ  ފަރ ތްތަ 

 ބުން.އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވ  ބޭރު ފައިސ  ލިބުމުގައި މިހ ރު ކުރިމަތިވެފައިވ  ދަތިކަމަށް ކުޑަމިންވަރެއްގެ ނަމަވެސް ލުޔެއް ލި
 

 ބެހޭ ތަފްޞީލް ލޯނ  
 

 )ސަތޭކަ މިލިއަން( ޔޫ.އެސް. ޑޮލަރު  100،000،000     ލޯން ޢަދަދު: 
މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އިންޓްރެސްޓް ހިލޭ، ބ ކީ  50 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް: 

ޕަސެންޓް  1.5މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރު އަހަރަކު  50
 އިންޓްރެސްޓް އ އެކު.

 -    އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް: 
 މަސް 24     އަޑް: ގްރޭސް ޕީރި 
 10ލޯނުން އެންމެ ފުރަތަމަ ޚަރަދުކުރެވޭ ތ ރީޚުން ފެށިގެން  ރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: ލޯނު އަނބު 

 އަހަރުގެ މުއްދަތުގައި.
ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ނެގޭ ބައިގެ ގްރ ންޓް އެލެމަންޓަކީ  ގްރ ންޓް އެލެމަންޓް: 

ބައިގެ ޕަރސެންޓެވެ. އަދި އިންޓަރެސްޓް ނުނެގޭ 14.83
 ޕަރސެންޓެވެ. 22.49ގްރ ންޓް އެލަމަންޓަކީ 

 
 

ނޯޓް: ދައުލަތުން ނަގ  ދަރަނި ކޮންސެޝަނަލް ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ އިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް )އައި.އެމް.އެފް( 
އިން ސައްތައަށްވުރެ  35މަންޓް އިން ލޯން ކޮންސެޝަނޭލިޓީ ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ މިންގަޑުންނެވެ. އެއީ ލޯނުގެ ގްރ ންޓް އެލި

 މަތިވުމުންނެވެ.
 

 ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 
 

ން ޕަމިއީ ދިގު މުއްދަތުގެ ލޯނަކަށް ވުމުން އިންޓަރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ދައްކ  ފައިސ ގެ ޢަދަދު މަތިވ ނެއެވެ. ނަމަވެސް ޓެރެޜަރީ ބިލްގެ ކޫ
ން ރޭޓަށް ވުރެ މި ފެސިލިޓީގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ހަތަރުގުނަ ކުޑަ ވުމ އިއެކު މި ފައިސ  ބޭނުން ކޮށްގެން ޓްރެޜަރީ ބިލްތައް އަދ ކުރުމު

 ސަރުކ ރުން ކޫޕަންގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސ ގެ އަދަދު ކުޑަވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި ޑޮމެސްޓިކް މ ކެޓްގައި ދިވެހި ފައިސ ގެ ރޭޓް 
 ކުޑަވެ އަމިއްލަ ވިޔަފ ރިވެރިންނަށް ލޯނު ލިބުން ފަސޭހަ ވެގެންދ ނެއެވެ. 

 
މި ލޯނަކީ ފިކްސްޑް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގެ ލޯނަކަށް ވުމުން މިލޯނުގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކެއް އެކުލެވިފައެއް ނުވެއެވެ. 

 އެބައޮތެވެ. ނަމަވެސް މިއީ ބޭރުފައިސ އިން ނެގޭ ލޯނެއްކަމުން ކަރަންސީ ރިސްކް
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މ ލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ޢިމ ރ ތް ކުރަންފަށ ފައި، ނުނިމިހުރި ޢިމ ރ ތްތައް ނިންމުމަށް އެހީވުމުގެގޮތުން ހައުސިންގ 

 އަމިއްލަފަރ ތްތަކަށް ދޭ ލޯނަށް ސަރުކ ރުންދޭ ގެރެންޓީ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަނުން 
 

 
 އި ބެހޭ ތަފްޞީލް މަޝްރޫޢ  

 
ފަށ ، ނުނިމިހުރި ޢިމ ރ ތްތައް  ކުރަންމ ލޭގައި ދިރިއުޅުމަށް ޢިމ ރ ތް  ނަން:  މަޝްރޫޢުގެ 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް  ހައުސިންގގޮތުން  ނިންމުމަށް އެހީވުމުގެ 
 ކޯޕަރޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ހިންގ  ސްކީމް

 ލޯނުދޭން ފެށޭނެ  ކީމުންމިސް ގައިތެރޭ  ގެވަނަ އަހަރު  2012 ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ތ ރީޚް: 
 ންޓް ރަމަޔަރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އެންވަޓްމިނިސް   މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ    އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
 -ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1
 -ޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(: އެކްސް  (2
 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އިން 2011މ ޗް  11    އެހެނިހެން:   (3

 
މ ލީ ނަމަވެސް ، ވ ދިރިއުޅުމަށް ޢިމ ރ ތް ކުރަންފަށ ފައި ގައި މ ލޭ ބޭނުން: ނޭ ފައިސ އިން ކުރ   ގ  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަ 

ކުރިމަތި ވުމުގެ ސަބަބުން ނުނިމިހުރި ޢިމ ރ ތްތައް  ދަތިތައް
 . ނިންމުމަށ

 
   ށް ކުރ ނެ ފައިދ :މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢަ 

 
 ލިބިގެންދ ނެ  އްޔެކުރިމަތިވެފައިވ  އިޖްތިމ ޢީ މައްސަލަތަކަށް ލު ންސަބަބު މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މ ލޭ ގައި ގެދޮރުގެ ދަތިކަމުގެ 

 ވެ.ކަމުގައި ބެލެވެއެ 
 

 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

މު އްއ ންސް ކޯޕަރޭޝަނުން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭ ހައުސިންގ ލޯން ޢަދަދު: 
)ފައްސަތޭކަ މިލިއަން(   500,000,000ތަކަށް ޖުމްލަ ފަރ ތް

 .ލޯން ދޫކުރެވޭނެ ރުފިޔ ގެ 
 (100މިލިއަން ރުފިޔ  )%  500   ގެރެންޓީކުރެވޭ ޢަދަދު: 

 
 ތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު ގެރެންޓީގެ ސަބަބުން އިޤް 

 
ޢ ޢިލ ތަކަށް  ދ އިރު މ ލޭގައި ދިރިއުޅޭ ބައެއް ފަރުދުންނ ލިބިގެން  އްޔެތިމ ޢީ މައްސަލަތަކަށް ލުއިޖު މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މ ލޭގެ

 ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް ހެޔޮބަދަލެއް  ނުމުގެފުއްދުންތެރިކަމަށް މަގުފަހިވެގެންދ ނެއެވެ. ޢެހެންކަމުން މިގެރެންޓީ ދި ދީއިޤްތިސ 
ނޑައެޅިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ލުތައްޞޫ ދޭ އު ލޯނު މުންއަންނ ނެއެވެ. މިސްކީ ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތަށް  އަސަރު ކުރ  ކަ
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 އަނބުރ ދެއްކުމުގެ  ބުރަ  ލޯނު  ޙ ލަތެއްގައި ދައުލަތަށް މިގެރެންޓީގެ ދަށުން ފައިސ  ދައްކަންޖެހި ވިސްނައިގެންނެވެ. ނަމަވެސް މަދު
 އުފުލަންޖެހުމަކީ އެކަށީގެންވ ކަމެކެވެ. 

 
 

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކ ރުން ނިންމ ފައިވ  ސިޔ ސަތުގެ 
 ޕްރޮގްރ މްތަކަށް ސަރުކ ރުންދޭ ގެރެންޓީ ދަށުން އަމިއްލަ ފަރ ތްތަކުން ހިންގ  އިންފްރ ސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް 

 

 މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

 ރ ސްޓްރަކްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބައި ދަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިންފް    ނަން: މަޝްރޫޢުގެ 
 ވަނަ އަހަރު  2102 ތ ރީޚް: މަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރު 

 ނިތަކުން އަމިއްލަ ކުންފު   މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ    އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
  ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (0

އަށް ހުށައެޅޭ މަޝްރޫޢުތަކަކީ ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ގެރެންޓީ
 ށް ވ ންޖެހޭ ކައުންސިލުން ފ ސްކޮށްފައިވ  މަޝްރޫޢުއަކަ

 -އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
ސްކީމް  ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހުން މި 2100މ ޗް  22 އެހެނިހެން:  (3

 ފ ސްކުރައްވ ފައި 

 
 ފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:ގ  ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަ 

 
 ޚަރަދުކުރުމަށް  މަސައްކަތްތަކަށް ސްޓްރަކްޗަރޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުން ހިންގ  ބޮޑެތި އިންފްރ 

 
 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 

 
ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތައް  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެ، މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން

ކުންފުނިތައް ހިންގުން ރަގަޅުވުމ ގުޅިގެން  ވެގެންދ ނެއެވެ. އަދި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ރަކަށް ފައިވ  ތ ވަލަށް ނިންމުމަށް އެޅޭބ ރޭވި
 އަސަރުކުރ ނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މުޖްތަމަޢުއަށް ހެޔޮ

 
 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 
 މަޝްރޫޢުތަކަށް ޖުމްލަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ކުންފުނިތަކުން ހުށަހަޅ    ލޯން ޢަދަދު: 

ންސަތޭކަ މިލިއަން( ރުފިޔ  ގެ ގެރެންޓީ )ތި 300,000,000
 ދޫކުރެވޭނެއެވެ.

 (011މިލިއަން ރުފިޔ  )%  311   ގެރެންޓީކުރެވޭ ޢަދަދު: 
 

 ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު  ގެރެންޓީގެ 
 

އަންނ ނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ.   ޞ ދަށް ހެޔޮބަދަލުމަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރުގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުވެ އިޤްތި
 ބެލެވެއެވެ. ކަމުގައި  އަސަރެއްނުކޮށް އިޤްތިޞ ދަށް ފައިދ ކުރ ނެ މ ބޮޑު ޢެހެންކަމުން މިގެރެންޓީގެ ސަބަބުން މ ލިއްޔަތަށް
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 30 ނިންމުމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދުވެރިކޮށް  ތައް ޓް ނިމްމ ނުލެވިވ  ރިޒޯ  ހުރެ މުޅީން  ތިތަކ  ފައިސ ގެ ދަ 
 ޝަލް ޕަރޕަސް ވެހިކަލް' އެއް ޤ އިމް ކުރުމަށް ދޭ ސަރުކ ރު ގެރެންޓީ ޑޮލަރުގެ "ސްޕެ  މިލިއަން ޔޫ.އެސް.

 

 މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

 ރިޒަމް ރީވައިޓަލައިޒޭޝަން ވެހިކަލް""މޯލްޑިވްސް ޓޫ    މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 
 ވަނަ އަހަރު  2012 ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ތ ރީޚް: 

 އ ރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް   މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
  އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
 -ންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(: ނޭޝަނަލް ޕްލޭނި  (1
 -އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
 ރުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސ އިން ގެ ވަޒީ 2011ޖޫން  21    އެހެނިހެން:   (3

 
 ފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން: ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނަގ  

 
ލަށް ފައިސ  ޚަރަދުކުރެވޭނީ، އަ ގެ ދަށުން ޕަސް ވެހިކަލް )އެސް.ޕީ.ވީ.(ޕަރ އިން ފޯރުކޮށްދޭ ސްޕެޝަލް ންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްބޭ

ހުރެ ނިންމ ނުލެވިވ   ތިތަކ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށް، ނަމަވެސް ފައިސ ގެ ދަ ދީފައިވ  ރިޒޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ގިނަތަރައްޤީކުރުމަށް ކުއްޔަށް 
 އްކަތަށެވެ. ފިޔަވަހީގެ މަސަ ތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ހިންގޭ ފުރަތަމަރިޒޯޓް

 
 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 

 
ތައް ހުޅުވި، ރަށްތައް ހިމެނޭ ތުގެ ސަބަބުން އައު ރިޒޯޓްޞަހުޅުވ ލެވޭ ފުރު ށް މި ވެހިކަލްގެ ދަށުންޢިމ ރ ތްކޮށް ނިންމުމަތައް ރިޒޯޓް

ވަކިވަކި  އިލަތަށ ޢު އިތުރުވެ، ދަޞަތު ފުރު ފ ގެތުންނަށް ވަޒީކޮށް މުޅިރ އްޖޭގެ ރައްޔިމުއްޢ  އިސަރަޙައްދުތަކުގެ ރައްޔިތުންނަށ 
 އ މްދަނީ އިތުރުވެގެންދ ނެއެވެ.  ފަރުދުންނަށް ލިބޭ

 
 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން މެޭނޖްކޮށް، އެހެން ބޭންކްތަކ  އެިކ  ލޯން ޢަދަދު: 

ސް އިން އެކި ޖަމްޢިއްޔ /ފަރުދުން އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވް
.ޑޮލަރުގެ މިލިއަން ޔޫ.އެސް 30އިންވެސްޓްކޮށްގެން އެކުލަވ ލ  

 ވެހިކަލް
 

 (100މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރު )%  30   ގެރެންޓީކުރެވޭ ޢަދަދު: 
 

 ގެރެންޓީގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 
 

އަންނ ނެއެވެ.  ދިއުމ އެކު ރ އްޖޭގެ އިޤްތިޞ ދަށް ހެޔޮ ބަދަލުތަކެއް ޅުވުމަށް މަގުފަހިވެގެންމިވެހިކަލް ގެ ދަށުން އައުރިޒޯޓް ތަކެއް ހު
ސަރަޙައްދުތަކުގައި ނަފ ވެރިކަން އިތުރުވެގެންދ ނެއެވެ.    ދީ ފުދުންތެރިކަން ލިބި ރ އްޖޭގެ އެކި އަމިއްލަފަރ ތް ތަކަށް އިޤްތިޞ   މިގޮތުން
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ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކ  ޓްރެޜަރީ  އިތުރުވެ، ދައުލަތުގެ ޚަރަދު ނީޔަތަށް ޓޫރިޒަމް ސެކްޓަރުން ލިބޭ އ މްދައަދި ހަމައެހެންމެ ދައުލަތުގެ މ ލިއް 
ތު އިތުރު ޞަ ބިލްވިއްކައިގެން ފައިސ ހޯދަން ބޭނުންވ  މިންވަރު ދަށްވެ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރަށް ބޭންކްތަކުން ފައިސ  ލިބުމުގެ ފުރު

 ނުބެލެވެއެވެ.  އަންނ ނެކަމަކަށް  މިގެރެންޓީގެ ސަބަބުން ބުރައެއް ތުން ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށްވެގެންދ ނެއެވެ. ސްކީމް ރޭވިފައިވ  ގޮ
 

ބުރި ޢިމ ރ ތަށް ބޭނުންވ   10ނަމްބަރ ކޮށީގައި ޢިމ ރ ތް ކުރަމުންދ  ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ  369މ ލޭ 
 ނު މިލިއަން ރުފިޔ ގެ ލޯ   30.65އަށްވ   70ތް ކުރުމުގެ އަގުގެ % ފައިސ  )ޢިމ ރ  

 

 މަޝްރޫޢުއ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

 ބުރި ޢިމ ރ ތް  10ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ      މަޝްރޫޢުގެ ނަން: 
 ވަނަ އަހަރު  2012  ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ތ ރީޚް: 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން     މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް    އެގްޒެކިއުޓިންގ އޭޖެންސީ: 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
 -ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިލް )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1
 -އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
ތަޢުލީމީ ފަންޑް ކޮމެޓީގެ  ބޭއްވުނު  ގައި 2010މޭ  27  އެހެނިހެން:  (3

 ފ ސްކޮށްފައި ޖަލްސ އިން  ވަނަ 19/2010
 

 ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ނެގ ފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:
 

 83ނަމްބަރ ކޮށީގައި ޢިމ ރ ތް ކުރަމުްނދ ، ތަޢުލީމީަފންޑުގެ  369ފައިސ އިްނ ޚަރަދުކުރެވޭނީ މ ލޭ  ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގ 
 27ޑުން ޢިޢުލ ންކޮށް އަހަރު ޓެންޑަރ ބޯ ވަނަ 2010އަށެވެ. މިއީ  70ބުރި ޢިމ ރ ތުގެ ޚަރަދުގެ % 10ފްލެޓްގެ 
 ދަށުން މަސައްކަތް ހިނގަމުންދ  މަޝްރޫޢުއެކެެވ.   ގައި ޙަވ ލުކުރި ކޮންޓްރެކްޓެއްގެ 2011ޖެނުއަރީ 

 
 މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ : 

 
ނދު މިމަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ވ ހި ބޮޑުވެފައިވ  ތަނަކަށް މ ލެ އަކީ ތޮއްޖެހި ބޯހިޔ ވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް އިންތިހ އަށް

މ ލޭގެ ސްކޫލް ތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނ އި މ ލޭގައި ގެދޮރުނެތް ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް ދިމ ވެފައިވ  އެންމެބޮޑު 
ެގ އެއްމައްސަލަ ކަމަށްވ  ބޯހިޔ ވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ޙައްލެއް ލިބިގެންދ ނެއެވެ. ޓީޗަރުން

ދިނުމަށް ޓީޗަރުންނަށް ެދވޭ ސަމ ލުކަން އިތުރުވެ،  އްލިބުމުން ދަރިވަރުންނަށް އުގަންނައިޔެލު ބޯހިޔ ވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް
ޚިދްމަތުގައި  ގަންނައި ދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވެގެން ދ ނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. އަދި ތަޖުރިބ  ލިބިފައިވ  ޤ ބިލް ޓީޗަރުންއު

 އެޅޭބ ރެއް ކަމުގައި ވެގެންދ ނެއެވެ. ދެމިތިބުމަށް 
 

 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 

ނޑައެޅިފައިވަނީ  ލޯނުގެ ގޮތުގައި ނަގަން ލޯން ޢަދަދު:  ކަ
ތިރީސް މިލިއަން ހަސަތޭކަ ( 30,650,000

 ހ ސް( ރުފިޔ   ފަންސ ސް
  10ލަފ ކުރ  އިންޓްރެސްޓް ރޭޓަކީ އަހަރަކު %     އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް:

 1އެރޭންޖްމަންޓްފީ %       އެހެނިހެން ޗ ރޖަސް:
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 އަހަރު  02     ގްރޭސް ޕީރިއަޑް: 
އަހަރުގެ  10އަހަރުގެ ގްރޭސް ޕީރިއަޑ އިއެކު  02  ލޯނު އަނބުރ  ދައްކ  ނިމޭނެ މުއްދަތު: 

 މުއްދަތުގައި.
 : ންލެންޑިންގއޮ 
 

 ތައުލީމީ ފަންޑް/މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން     އޮންލެންޑް ކުރެވޭ ފަރ ތް: 
ފީގެ ޖުމްލަ  ލޯނުގެ ޖުމްލަ ޢަދަދ އި އިންޓްރެސްޓް އަދި އެރޭންޖްމަންޓް ންޑް ކުރ  ޢަދަދު: އޮންލެ 

 ޚަރަދު 
 ލޯނު އިންޓަރެސްޓް ރޭޓުގައި  ޕޭރަންޓް     އިންޓްރަސްޓް ރޭޓް:

 
 

 ދަރަނި ނެގުމުގެ ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު 
 

ފައިސ  މިނިސްޓްރީ އޮފް  ގޮތެއްގައި ބޮޑުވި ނަމަވެސް، ލޯނު ޖުމްލަ ދައުލަުތންކުރ  ޚަރަދު މި ލޯނުގެ ސަބަބުން
އެޑިޔުކޭޝަނަށް އޮންލެންޑްކޮށް، އެއްބަސްވ  ތ ވަލެއްގެ ދަށުން ައހަރުން އަހަރަށް ޕަބްލިކް ޭބންކް އެކައުންޓަށް އ މްދަނީެގ 

މ ލިއްޔަތަށްނޭދެވޭ އަސަރެއްނުކުރ ނެއެވެ. އަދި އެކަށީގެންވ  އަގެއްގައި ގޮތުގައި ލިބެމުންދ ނެއެވެ.  އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ 
ރަނގަޅު ފެންވަރެއްގެ ބޯހިޔ ވަހިަކމެއް ލިބުމުން ތަޢުލީމީ ދ އިރ ގަިއ މަސައްކަތްކުރ  ފަރ ތްތަކަށް ިލޭބ މުސ ރައ އި އުޖޫރައިން 

ށް ފައިސ  ރައްކ ކުރުމަށް ފުރުޞަތުލިިބ، ޒަރޫރީ އެހެން ކަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ދެކޮޅުޖެހި، އެހެން ޭބނުންަތކަވަހިބޯހިޔ 
ބޭނުންތަަކށް ޚަރަދުކުރ ނެ ފައިސ  އަތުގައި ހުރުމުން ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރު މަތިވެގެންދ ނެކަމުަގއި ބެލެވެއެވެ. އަދި ޖުމްލަ 

 ގޮތެއްގައި އިޤްތިޞ ދަށް ރަގަޅު އަސަރެއްކުރ ނެއެވެ.
 

 

އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ ކަރަންޓ އި، ފެން އަދި ނަރުދަމ  ނިޒ މުގެ  ން، މަތި އަޕަރ ނޯތު ޔޫޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑު 
 މަސައްކަތަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ހޯދ  ފައިސ  އަށް ސަރުކ ރު ދޭ ގެރެންޓީ 

 
 މަޝްރޫޢ އި ބެހޭ ތަފްޞީލް 

 
"އަޕްގްރޭޑިންގ އޮފް ޕަވަރ ހައުސަސް އެންޑް އިންސްޓަލޭޝަން   މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

އިން ވޯޓަރ އެންޑް ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް އިން އަޕަރ އޮފް ރެ
 ނޯތް ޕްރޮވިންސް"

 
ގައި ބޭްނކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ގެ ލޯން  2011ޖުލައި  17 ލޯނުގައި ސޮއި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވ  ތ ރީޚް:

 ސެންކްޝަން ކޮށްފައި 
 

 އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑް   މަޝްރޫޢު ހިންގ  ފަރ ތް: 
 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ    ގ އޭޖެންސީ: އެގްޒެކިއުޓިން 

 މަޝްރޫޢު ހުށަހެޅި ފ ސްކުރި ފަރ ތް:
 -   ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ ކައުންސިްލ )އެން.ޕީ.ސީ(:  (1

 -  އެކްސްޓަރނަލް ރިސޯސަސް ކޯޑިނޭޓިންގ ކޮމިޓީ )އީ.އ ރ.ސީ.ސީ(:  (2
 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔ ގެ އޮފީސް    އެހެނިހެން:   (3



371 

 

  

  ގ ފައިސ އިން ކުރ  ބޭނުން:ގޮތުގައި ނަ  ދަރަނީގެ 
 

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އަޕަރ ނޯތު ޔުޓިލިޓީޒް ލިމިޓެޑަށް ދޭ ލޯނު ފައިސ  ޚަރަދުކުރެވޭނީ މަތި އުތުރު ސަރަޙައްދުގެ 
 ރަށްތަކުގެ ކަރަންޓ އި ފެން އަދި ނަރުދަމ  ނިޒ މް ހަރުދަނ  ކުރުމަށް ހިންގޭ މަސައްކަތްތަކަށެވެ.   

 
   ރޫޢުގެ ސަބަބުން މުޖްތަމަޢުއަށް ކުރ ނެ ފައިދ :މަޝް 

 
ތު ފަހިވެ، ޞަމި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ގިނަ ަމސައްކަތްތަކެއް ސަރަޙައްދުގައި ހިނގަމުންދ އިރު ރައްޔިތުންނަށް ަވޒީފ ގެ ފުރު

އެވެ. އަދި މަޝްރޫޢު ނިމުމުްނ މު ޙ ލަތު ރަގަޅުވެގެންދ ނެ ކަމުގައި ބެލެވެއްއ ދިރިއުޅުމުގެ ،އ މްދަނީ އިތުރުވެގެންދިއުމ އެކު 
ރައްޔިތުންނަށް ދޭންވ  އަސ ސީ ޚިދްމަތްތައް ދިނުމަށް ބޭނުންވ  ކަރަންޓ އި ނަރުދަމ  އަދި ފެން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒ މު 

 ޤ އިމްކުރެވި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެްއގައި މިޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދ ނެއެވެ.
 

 ލޯނ ބެހޭ ތަފްޞީލް 
 77,000,000 –ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޭ ލޯނުގެ ޢަދަދު  ދަދު: ލޯން ޢަ

 )ހަތްދިހަ ހަތް ިމލިއަން( ރުފިޔ 
 

 ސަބަބުން އިޤްތިޞ ދަށް އަދި ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތަށް ކުރ ނެ އަސަރު  ގެރެންޓީގެ 
 

ދެއްކި ނަަމވެސް، މިމަޝްރޫޢަކީ ލޯން ކުންފުނީގެ ފައިދ  އެދެވޭ ގޮތެްއގައި މިއަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ވަުގތީ ހިސ ބުތަކުން ނު
އަނބުރ ދެއްކޭނެފަދަ އ މްދަނީ ނެރެވޭނެ މަޝްރޫއެއްކަމުގައި ބެލެވެއެވެ. ޢެހެންކަމުން ގެރެްނޓީގެ ދަށުން މ ލިއްޔަތަށް  

މަވެސް، ބުރައެއް އަންނ ނެކަމަކަށް ނުބެެލވެއެވެ. އަދި ސީދ  އ މްދަނީއެއް މިމަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ދައުލަތަށް ނުލިބުނު ނަ
ސީދ  ދައުލަތުގެ މ ލިއްޔަތުން މިސަރަހައްދަށް އަސ ސީ ޚިދްމަތްތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ުކރަންޖެހޭ ޚަރަދު ކުޑަވެ، 

 ޖުމްލަގޮތެއްގައި އިޤްތިޞ ދަށް ެހޔޮ އަސަރުކުރ ނެއެވެ.

 
   
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
އަމީނީ މަގު, މައްޗަންޮގޅި, މާލެ، 20379, ދިވެހިރާއްޖެ

ޯފން: 3349200، ފެކްސް: 3324432
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