
MG/RV08 
 ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާގެ ފޯމު ޚަރަދުތަކަށް އެޑްވާންސްށް 

          

  ތާރ ޚް:       <އޮފ ހުގެ ނަން> 

  އެކައުންޓް:       < އެޑްރެސް>  

 ފައިސާ  ގެ ޚަރަދުތަކަށް އެޑްވާންސަށް ބޭނުންވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ <  މަސް/އަހަރު>  

          

             ނިޔަލަށް ފޮތްތަކުން ދައްކާ ބާކ   ކުރ  މަހުގެ 

             އަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދު <  މަސް/އަހަރު>  

           އަށް ޖަމާކުރަންޖެހޭ ޢަދަދު <  މަސް/އަހަރު>  

          

 ތަފްޞ ލް  ކޯޑް  
ކުރ  މަހުގެ  

  ނިޔަލަށް ބާކ 

މާރޗް އަށް  
  ލަފާކުރި

 
ޖަމާކުރަންޖެ 
  ހޭ ޢަދަދު 

               ރިކަރަންޓް ޚަރަދު     

       ޖުމްލަ            

             ޚަރަދު  ރިކަރަންޓް    

             ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް 210 

             ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުަފތުރު 221 

           ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތ ގެ އަގު އޮފ ސް 222 

           ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުހިންގުމަށް ބޭނުންވާ  އޮފ ސް 223 

             ކުރުމަށް ުކރެވޭ ޚަރަދު ތަމްރ ން 225 

           ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތު 226 

           އެހ ، އިޝްތިާރކާއި އަދި ސަބްސިޑ ޒް  ސަރުކާރުންދޭ 228 

       ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް  ލިބިފައިވާ 281 

       ޖުމްލަ            

            

             ހިނގާ ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންނަށް 210 

             އުޖޫރަ މުސާރައާއި 211 

             ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 212 

       ޖުމްލަ            

            

             އުޖޫރަ  މުސާރައާއި 211 

             މުސާރަ  މުވައްޒަފުންގެ 211001 

             މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ  އިތުރުގަޑ ގެ 211002 

       ޖުމްލަ            



            

             ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންނަށް 212 

 212005 

ދޭ ޚާއްޞަ  މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ރަމަޟާން
 ޢިނާޔަތް 

          

           މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް މުވައްޒަފުންގެ 212009 

         ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް  މުވައްޒަފުންގެ 212010 

       އެލަވަންސްފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒ ފާއަދާކުރާތ  ދޭ ދަތުރު  އަމިއްލަރަށް 212013 

 212014 

މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރ ންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލ   މުވައްޒަފުންނާއި
 އެލަވަންސް

      

 212015 

ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތ  މުސާރަިއގެ އިތުރުން ދޭ  ބަންދު
 އެލަވަންސް

        

             ޑިއުޓ  އެލަވަންސް  ޝިފްޓް 212021 

               ފޯން އެލަވަންސް 212024 

             އެލަވަންސް ސަރވިސް 212027 

           ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ އެހެނިހެން  212999 

       ޖުމްލަ            

            

             ކުރުމުގެ ޚަރަދު  ދަތުރުފަތުރު 221 

 221001 

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު  ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ
 ޚަރަދު

          

 221002 

އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު  ރާއްޖޭގެ
 ޚަރަދު

          

           އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު ރާއްޖޭގެ 221003 

             ދަތުރު ޚަރަދު އެހެނިހެން  221999 

       ޖުމްލަ            

            

           ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތ ގެ އަގު  އޮފ ސް 222 

             ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި  ލިޔެކިޔުމާއި 222001 

           ޓެކްނޮލޮޖ  އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި  އިންފޮމޭޝަން 222002 

         ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި ިއންޖ ނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި ގޮތުގައި  ފިއުލްގެ 222003 

       ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފ ހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި  އޮފ ހުގެ 222004 

             ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަެކތި  އިލެކްޓްރިކާ 222005 

             ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް  ސްޕެއަރ 222006 

           ފޮޅާސާފުުކރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި  ކުނިކަހާ 222008 

             ތަކެތި ހޯދުމަށް ހިފާގެންގުޅޭ 222009 

           ޒ ނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަެކތި  އޮފ ސް 222010 

         މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތ ގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް ދޮރުފޮތި، 222011 

             ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި އެހެނިހެން  222999 



       ޖުމްލަ            

            

           ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު  އޮފ ސް 223 

             ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް  ޓެލެފޯން، 223001 

             ފ ގެ ަޚރަދު އިލެކްޓްރިކް 223002 

           ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު  ބޯފެނާއި 223003 

             އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު ލ ޒްލައިނާއި 223004 

             ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި  ޢިމާރާތުގެ 223005 

               ތަކެތ ގެ ުކލި  223006 

 223007 

ބެލެހެއްޓުުމގެ ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓ   ޢިމާރާތާއި
 ޚަރަދު

          

 223008 

ޢިމާރާތް ފޮޅާސާުފކުރުމުގެ ޚިދުމަތަްށ ދޭ ފައިސާ އާއި  އޮފ ސް
 ކުނ ފ  

        

             މެސެޖް ޚަރަދު ޕޯސްޓޭޖާއި 223009 

               އުފުލުމުގެ ޚަރަދު 223011 

           ުކރާޚަރަދު އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަަކށް  ޖަލްސާ 223012 

 223013 

ރަސްމ  މުބާރާތްަތކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ  އެކިއެކި
 ޚަރަދު

        

         ތަރައްޤ ގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  އިޖްތިމާޢ  223014 

       އަގަށްދޭ ފައިސާ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންަފދަ ޚިދުމަތުގެ  ކޮންސަލްޓެންސ  223016 

           މެހުމާންދާރ  އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު މެހުމާނުންނަށް 223017 

           ސަުރކާަރށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރ ފ ތައް  އެކިކަންކަމަށް 223019 

           ޗާޕުކުރާ ަތކެތ ގެ ޚަރަދު  ޢާންމުފައިދާއަށް 223020 

             ޚަރަދު  ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ 223021 

 223022 

 ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މ ހުނަށް އޮފ ހުގެ
 ބޭސްކޮށްދިނުމަށް 

      

           ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ ބޭންކްޗާޖާއި 223024 

           އޮފ ސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އެހެނިހެން  223999 

       ޖުމްލަ            

            

             ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރ ން  225 

           ެފލޯޝިޕްގައި ދާމ ހުންގެ ފައިސާ ސްކޮލަރޝިޕް، 225001 

         ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑ  ޓުއާސްގައި ދާމ ހުންގެ ޚަރަދު  ކުރުމުއްދަތުގެ 225002 

           ފަދަކަްނތައްތަަކށް ކުރާ ޚަރަދު  ވާރކްޝޮޕް 225003 

         އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު  ރާއްޖޭގައި 225005 

         މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު  އޮފ ސް 225006 

       ޖުމްލަ            



            

           ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު  މަރާމާތު 226 

         ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން  މ ހުން 226001 

 226002 

ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުާރ ޢިމާރާތް  މ ހުން
 މަރާމާތުކުރުން 

        

         މަރާމާތުކުރުން ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން  މަގާއި، 226003 

           ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން މަގަތު 226005 

           އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން  ފާޚާނާ 226006 

           އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާުތކުުރން އެހެނިހެން  226008 

           ފިޓިންގްސް މަރާމާތުުކރުން ފަރުނ ޗަރާއި 226009 

           އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން މެޝިނަރ އާއި 226010 

           އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން ވެހިކިއުލަރ 226011 

           އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން  އެހެނިހެން  226015 

           ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން  އެއްގަމުގައި 226016 

ނޑުގައި 226017             ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން ކަ

       ޖުމްލަ            

            

         އެހ ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑ ޒް  ސަރުކާރުންދޭ 228 

             އެހ ގެ ފައިސާ  އަމިއްލަފަރާްތތަކަށްދޭ 228003 

         އެކިަފރާްތތަަކށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ  ސަރުކާރުން 228004 

         ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހ ގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ  ގުދުރަތ ގޮތުން 228005 

       އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ޮކމިޓ ތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހ ގެ ފައިސާ  އެކިއެކި 228009 

 228010 

ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސަްއކަްތތަަކށް އެހ ގެ ގޮތުގައި ދޭ  ޖަމާޢަތުގެ
 ފައިސާ

        

       ޖުމްލަ            

            

       ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ  ލިބިފައިވާ 281 

       ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ  ފަރާތްަތކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސައި އަމިއްލަ 281002 

       ޖުމްލަ            

            

  ހުއްދަ ދިން    ޗެކް ކުރި    ތައްޔާރުުކރި   

  < ސޮއި>    < ސޮއި>    < ސޮއި>   

  < ނަން>    < ނަން>    < ނަން>   

   < މަޤާމް>   
 މަޤާމް> 

> 
   < މަޤާމް>   

 

 


