
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ

ަރްއިޔުތްނގެ ަމިޖލީުހން ފާްސުކިރ





މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ

ަރްއިޔުތްނގެ ަމިޖލީުހން ފާްސުކިރ

30 ޮނވެންބަރު 2020

ފިސްކަލް އެފެއަރޒް ޑިޕާޓްމަންޓް
މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް





h

ިއްސބްަސ

މި ޮފުތަގއި މި ުހަށހަޅާަލނީ 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފޮކށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ާފްސކުރި ިދެވހި ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓެވެ. ާޤޫނނު ައާސީސގެ 

ިފޭންނސް  ޮއފް  ިމިންސޓަރ  ެފށުުމގެ ކުިރން،  ައހަެރއް  ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ޮކންމެ މާލީ  ަމިތން  ޮގުތގެ  ަގިއވާ  ާމްއާދގެ )ހ(  96 ަވނަ 

ައހަަރަކށް  މާލީ  ހިެމެނނީ  ބަެޖުޓަގއި  ަދއުަލުތގެ  ޮގުތން،  ަތުފސީުލޮކްށަފިއވާ  ާމްއާދަގއި  މި  ުހަށހަަޅންެޖެހެއވެ.  މަޖިީލަހށް  ަރއްިޔުތްނގެ 

ަދއުަލުތން ިހނާގޭނކަަމށް ަލާފކުރާ ޚަަރާދއި ަދއުަލަތށް ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރާ އާްމަދީނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ޭވުތެވދިޔަ ައހަުރގެ މި ިހސާުބަތއް 

ައދި  )ާޤޫނނު ަނންބަރު 3/2006(  ާޤޫނނު  މާިލއްަޔުތގެ  ަދއުަލުތގެ  ިއތުަރށް،  ާޤޫނނު ައާސީސގެ  ހިެމނުަމްށެވސް ލާޒިުމޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ަތުފސީުލަތއް  ަމއުލޫާމުތަތާކއި  ެޖހޭ  ުހްނަނން  ބަެޖުޓަގއި  ަގއި  ަނންބަރު 7/2013(  )ާޤޫނނު  ާޤޫނނު  ިޒންާމވުުމގެ  ޚަަރަދށް  ަދއުަލުތގެ 

ބަާޔްނޮކްށަފިއެވެއވެ. ީމގެ ިއތުަރށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ާފްސކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ަބިއކުރުާމއި ެއއްަބިއން ައެނއް ބަަޔށް ަބދަުލކުރުުމގެ 

ުއސޫލު )ގެެޒޓް ވޮިލއުމް 48، ައަދދު 1059( ަގއި ބަެޖޓު ަތއްޔާުރކުަރން ެޖހޭ ހަަމަތއް ބަާޔްނޮކްށަފިއެވެއވެ. މި ޮފތް ެއކުަލވާލެިވަފއިަވނީ 

މަޖިީލަހށް  ަރއްިޔުތްނގެ  ހަަމަތއް  ަމއުލޫާމުތަތާކއި  ުއސޫުލަތުކަގއިވާ  ަގަވިއުދަތާކއި  ަހާދަފިއވާ  ިވިދެގން  ާޤޫނުނަތކާ  މި  ާޤޫނުނަތާކއި،  މި 

ުހަށހެޅުާމިއ، ަދއުަލުތގެ މާީލ ިހސާުބަތާކިއ ސަުރކާުރްނ ަދއުަލްތ ިހްނގުުމގެ ޕްޭލން ަރއްިޔުތްނަންށ ހާަމޮކްށިދނުުމގެ ަމއްަޗށެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖަޓކީ ާރއްެޖައށް ިމާހަތަނށް ދިމާެވަފިއުނާވަފދަ ިއުގިތާސދީ ަތދުަމުޑކަެމްއގެ ތެޭރަގއި ަތއްޔާުރޮކްށަފއިވާ ބަެޖެޓކެވެ.  

ަފާށަފއިވީ ނަަމެވސް، ައްނނަ  ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިަމުޑކަމާ ގުިޅެގން ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު މުިޅްނެހން ުހްއޓި، މަޑުަމުޑން ހަަރާކްތތެިރާވން 

ައހަރުެވސް ެވެގން މި ަދނީ އާްމަދީނގެ ޮގުތން ަތދު، ިއުގިތާސދީ ލޮޅުަމށް ފަުރާވކުރުަމށް ޚަަރދު ކުަރން ެޖހޭ ައހަަރަކެށވެ. ިމކަަމްށަޓަކއި 

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓު ަތއްޔާުރޮކްށަފިއާވނީ ސަުރކާުރގެ ްސޓްެރޓީިޖކް ެއކްަޝން ޕްޭލާނއި ރިާޔސީ ެމިނެފްސޓޯ ''ޖަޒީރާ ާރއްޖެ'' ަގއި 

ހިެމނޭ ިގަނުގނަ ަކްނަތްއަތއް އަުލން ތަުރތީުބކުރުަމްށަފހު ެއކުލަވާަލިއަފިއވާ ''ނޭަޝނަލް ރެޒިިލެއްނސް ެއންޑް ިރކަވަރީ 2020-2022'' ގެ 

ަމއްަޗެށވެ. މި ބަެޖުޓގެ ެއންމެ ުމިހއްމު އަމާަޒކީ ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިަމުޑކަުމން ކުރިަމތިވި ިސއްޙީ، އިުޖތިާމއީ ައދި ިއުގިތާސދީ ެގއްުލްނަތުކން 
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ބަެޖޓު  ައްނަނނީ  ކުރެެވން  ަކްނަތްއަތއް  މި  ފުިރހަަމކުރުެމވެ.  ަކްނަތްއަތއް  ުމިހއްމު  އެެޖްނާޑގެ  ތަަރއްީޤގެ  ސަުރކާުރގެ  އަަރިއަގތުާމއި 

ަފިއޭންންސކުރުުމގެ ހަުރަދނާ ޕްޭލެންއގެ ަމއްަޗށް ކަުމަގއިާވތީ، ބަެޖޓު ަފިއޭންނސް ކުެރވޭ ިމންވަަރށް ބަެޖުޓގެ ޚަަރުދަތއް ަބްއަޓްނކުރުަމށް 

ސަމާުލަކން ީދަފިއާވެނެއވެ. ައދި މި ބަެޖޓު ރޭިވަފއިަވނީ ުމްސަތގުބަުލަގއި ިފްސކަލް ަސްސެޓިއނެބިިލޓީ ާހސިުލކުރެޭވނެ ޮގަތަކށް ސިާޔަސތު 

ރޭވުަމށް ބާުރއެިޅެގްނނެވެ. 

މި ޮފުތގެ ފުަރތަމަ ބާުބަގއި ެއކުލެިވަފިއާވނީ ބަެޖާޓއި ބަެޖޓު ެއކުެލިވަފިއވާ ިއުގިތާސދީ ހާަލާތއި ައްނދާާޒަތުކގެ ަމއްަޗށް ެއނަަލއިްޒޮކށް 

ަތަސއްވުުރގެ  ހާަލާތއި  ބަެޖުޓގެ  ނުަވތަ  ިފްސކަލް  ާރއްޭޖގެ  ަތަސްއވުާރއި،  ހާަލާތއި  ިއުގިތާސދީ  ިމޮގުތން  ބަާޔްނަތެކެކވެ.  ލިެޔަފއިވާ 

ބަާޔެނއް ެއކުެލިވަފިއާވެނއެވެ. ިފްސކަލް ހާަލުތގެ ބަާޔުނަގއި ަދއުަލުތގެ ޚަަރަދށް ިޒންމާވުުމގެ ާޤޫނުނަގއި ބަާޔްނޮކްށަފިއވާ ބަެޖޓު ޕޮޒިަޝން 

ްސޭޓޓްަމްނުޓަގއި ބަާޔްނޮކްށަފއިވާ ހުިރހާ ަމއުލޫާމެތއް ހިެމޭނެނެއވެ. ީމގެ ިއތުަރށް، ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއްނެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާމް ުނަވތަ 

ީޕެއްސައއިޕީ ަތްނފީުޒޮކްށަފިއވާ ޮގާތއި، ކުިރައށް ޮއތް ައހަަރށް ސަުރކާުރން ރާާވަފިއވާ ޮގާތއި ޭއގެ ިވްސނުަމށް އަިލއަުޅވާލާ ބަާޔެންއެވސް 

ހިެމިނަފއިާވެނެއވެ. ީމގެ ިއތުަރށް، މި ބާުބަގއި ުހަށހަޅާ ެއކި ަމއުލޫާމުތަތަކށް ބާރު ލިިބދޭ ައދި ެއކި ަމްފހޫްމަތއް ަތުފސީުލޮކްށދޭ ަމއުލޫާމތު 

ގޮިޅަތއްެވްސ ހިެމިނަފިއާވެނއެވެ. 

ަމއުލޫާމތު  ައތުރާެލިވަފއިަވނީ  ޮފުތަގއި  މި  ތާވަުލަތއް  މި  ާތވަުލަތކެވެ.  ބަެޖުޓގެ  ގެ  ހިެމެނނީ 2021  ބާުބަގއި  ދެަވނަ  ޮފުތަގއި  ބަެޖޓު 

ލިިބަގްނނަ ފަާރްތަތަކށް ަފޭސަހިއން ލޮިޖކަލް ތަުރތީަބުކން ަމއުލޫާމތު ެފްނާނނެ ޮގަތަކެށވެ. ިމޮގުތން މި ޮފުތގެ ެދަވނަ ބާުބަގއި ެއންމެ ފުަރތަމަ 

ހިެމޭނނީ ''ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ަބިއކުރުާމއި ެއއްަބިއން ައެނއް ބަަޔށް ަބދަުލކުރުުމގެ ުއސޫލު'' ަގއިވާ ޮގުތގެ ަމިތން ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން 

ާފްސކުރާ ބަެޖާޓއި އެ ަބިއކުެރިވަފއިވާ ޮގެތވެ. ޭއގެ ަފުހން ހިެމޭނނީ ބަެޖުޓގެ ޚުާލސާ ަމއުލޫާމުތަތާކއި، ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނގެ ިހސާުބަތުކގެ 

ތާވަުލަތާކއި، ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތުކގެ ިހސާުބަތއް ހިެމނޭ ތާވަުލަތކެވެ. ޚަަރުދގެ ާތވަުލަތަކްށަފހު، ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއންެވްސޓް ޕްޮރގްރާްމގެ 

ަތުފސީުލަތއް ހިަމާނަފިއާވެނއެވެ. ައދި ިއތުރު ަމއުލޫާމުތގެ ޮގުތަގއި ަދއުަލުތގެ ާޚްއސަ ބަެޖާޓއި ެޕންަޝން ބަެޖުޓގެ ަތުފސީލު ައދި ަދއުަލތް 

ިހްއާސާވ ުކްނުފިނަތުކގެ ިލްސެޓްއ ެއކުަލވާލެިވަފއިާވެނއެވެ. 

ައދި  ާފަހަގކުރަެމވެ.  ަމަސްއަކތް  ބުރަ  ކުެރްއވި  ުމަވއްަޒުފން  ިފޭންންސގެ  ޮއފް  ިމިންސޓްރީ  ަތއްޔާުރކުރުުމަގއި  ެއކުަލވާލާ  ބަެޖޓު  މި 

ަރީއސުލްޖުްމހޫިރއްާޔގެ ޮއީފުހން ބަެޖުޓގެ ސިާޔަސުތަތާކއި، ައއު ހަަރާކްތަތާކއި މަޝްޫރުއަތއް ަކނަޑއެޅުުމަގއި ޮކްށެދއްވި ބުރަ ަމަސްއަކަތށް 

ެސްކޓަރ  ޕަބްިލކް  ިއްނފްާރްސޓްަރކްަޗރިއން  ެއންޑް  ަހުއިސްނގ  ޕްޭލިނންގ،  ޮއފް ނޭަޝނަލް  ިމިންސޓްރީ  ައދި  ަދްނަނވަމެވެ.  ުޝކުރު 

ިއންެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާމް ެއކުަލވާލުުމަގއި ކުެރްއވި ިމްނެނތް ަމަސްއަކަތށް ުޝކުރު ަދްނަނވަމެވެ. ައދި ަދއުަލުތގެ ޮއީފްސަތުކން ބަެޖޓު 

ަތއްޔާުރކުެރްއވުަމްށ ެދއްިވ ސަމާުލކަާމއި، ކުެރްއވި ަމަސްއަކަތށް ުޝކުުރ ަދްނަނވަމެވެ. 
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ައހަަރަކްށާވތީ،  ަތދުަމުޑކަުމގެ  ައހަަރކީ  ަވނަ   2021 ައދި  ަމަސްއަކްތކުެރްއވުަމާށއި  ާހސިުލކުރުަމށް  ަލނުޑަދނިޑަތއް  ަކނަޑއެިޅަފއިވާ 

ޖުމުަލޮކށް ޚަަރުދ ުކަޑކުރުަމާށއި، ކުާރ ޮކންމެ ޚަަރަދުކްނ ެއންމެ ެއެދޭވ ަނތީާޖެއްއ ޯހްއެދވުަމށް ަމަސްއަކްތކުެރްއވުަމށް ެއދެމެވެ. 

އިބްާރހީްމ އަމީުރ

ިމިންސޓަރ ޮއްފ ިފޭންންސ
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62 4. ަދުއލުަތގެ ަބޖެޓު 

92 5. ަބޖެުޓ ޑެފިސިޓް 

94 6. ަފިއޭންނިސްނގ 

98 7. ަދުއލުަތގެ ަދަރނި 

104 8. މުެދރްާސތާަގއި ަބޖެަޓްށ ުހިރ ިހާރްސަތއް 

108 ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމް 
109 1. 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ޕީެއްސައިއީޕ ައމާޒު 

110 2. 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ޕީެއްސައިއޕީ 

113 3. 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ުހަށަހޅާ ޕީެއްސައިއޕީ 

ފުިހރްިސުތ

ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ
124 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 1: ޮކވިޑް-19 ގެ ރެޕިޑް ިއޮކޮނިމކް އިމްޕެކްްޓ ެއެސްސަމްނޓް 

127 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 2: ާރްއޖޭގެ އިގުތާިސުދ ސިްނަދފުާތުކުރން 

131 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 3: 2019 ަވަނ ައަހުރ ދަީފއިވާ އިމްޯޕްޓ ޑިުއޓީ ޮކްނެސަޝްނތައް 

134 ިހ ުނލިިބވާ އާމްަދނީ  ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 4: ަދުއލަަތްށ ިލެބްނޖެ

ުރ ދެިވިހާރއްޖޭގެ އިގުތާިސީދ ައިދ ފްިސަކލް ހާލަތާިއ ތަަސއުްވ

ވ2021 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖެުޓ ަބާޔްނ

  ވ2021 ަވަނ ައަހަރްށ ލަފުާކރި ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ ދާިރާސޮކްށ ިންނިމޮގުތގެ ރޯިޕުޓ



136 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 5: ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓްނ މުަވްއަޒފުްނަންށ ހިނގާ ަޚަރދު 

140 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 6: ަދުއލުަތްނ ަގުއމީ ސިްއހީ އްިނުޝައެރްންސ ްސީކަމްށ ުކާރ ަޚަރދު 

143 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 7: އާބީާދ އާިއ ަތަރްއީގ ލަާމުރަކީޒުކުރްނ  

146 ުއނިްސލަްތަކްށ އާްނމު ހިލޭ އީެހގެ ައަދުދ ަކނޑެައޅޭ ައޫސލު  ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 8: ަކ

148 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 9: ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓްނ ޭދ އްިނޑިެރކްްޓ ަސްބސިީޑަތއް 

154 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 10: ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ަބޖެަޓްށ ުކާރ ައަސރު 

160 ަމުއލަޫމުތ ޮގިޅ 11: ޮކވިޑް-19 އާ ގުިޅގްެނ ުކިރމިަތވާ ަދަރނީގެ ިހާރސް 

162 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 12: ާރްއޖެައްށ ހޯދާިދެނ އޮިނެވިޓވް ަފިއޭންނަޝލް އްިންސްޓޫރަމްންޓސް 

164 ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 13: ަދުއލުަތްނ ުކރިައްށގްެނާދ ުއމްާރނީ ަތަރްއީގގެ ޮބޑެތި މްަޝޫރުއަތއް 

168 2.1 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކާރ ަބޖެޓު 

ަރްއިޔުތްނގެ ަމިޖލުީހްނ ފްާސުކާރ ަބޖެުޓ

172 3.1 ަޕބްލިކް ަފްނޑަުތުކގެ ޚުލާާސ 2019 - 2023 

173 3.2 ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓގެ ޚުލާާސ 2019 - 2023 

ަބޖެުޓ ޚުލާާސ

ަދުއލަަތްށ ިލބޭ ަފިއާސ

ަދުއލުަތގެ ަޚަރުދ

176 4.1 ަދުއލަަތްށ ިލބޭ ޖުމުަލ އާމްަދނީއާއި ހިލޭ އީެހ 2019 - 2023 

182 4.2 ޮއީފްސަތުކގެ އާމްަދނީ 2019 - 2023 

191 4.3 ހިލޭ އީެހގެ ޮގުތަގިއ ިލބޭ ަފިއާސ 2019 - 2023 

193 4.4 ޮއީފްސަތަކްށ ހިލޭ އީެހގެ ޮގުތަގިއ ިލބޭ ަފއިާސ 2019 - 2023 

195 4.5 ޓަްރްސްޓ ަފްނޑަުތަކްށ ިލބޭ އާމްަދނީ 2019 - 2023 

198 4.6 ަދަރނީގެ ޮގުތަގއި ހާޯދ ަފއިާސ 2019 - 2023 

199 4.7 ަދުއލަަތްށ ިލބޭ ޖުމުަލ ަފއިާސ 2021 

206 5.1 މުިޅ ަބޖެުޓގެ ަޚަރުދ ަބއިުކެރވިފައިވާ ޮގުތގެ ޖުމުަލ ހާިސުބ 2019 - 2023 

212 5.2 ެއކިެއކި ަބއިަބަޔްށ ަޚަރުދ ުކާރޮގުތގެ ޖުމުަލ ހާިސުބ 2019 - 2023 
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214 5.3 ޮއީފްސަތުކގެ ޑޮެމްސޓިކް ަބޖެުޓ ަޚަރުދ )ޕީެއްސައިއޕީ ުނިހަމަނއި( 2019 - 2023 

227 5.4 ޮއީފްސަތުކގެ ޑޮެމްސޓިކް ަބޖެުޓގެ ިރަކަރްންޓ ައދި ެކޕަިޓލް ަޚަރުދ 2021 

240 5.5 ހިލޭ އީެހްނ ަޚަރުދކާުރ ޮއީފްސަތްއ 2019 - 2023 

243 5.6 ޓަްރްސްޓ ަފްނޑަުތުކްނ ުކާރ ަޚަރުދ 2019 - 2023 

246 5.7 ޮއީފްސަތުކްނ ުކާރ ޖުމުަލ ަޚަރުދ 2021 

259 5.8 ްސްޓެރީޓިޖކް ެއކްަޝްނ ޕްލްޭނ ަބޖެުޓގެ ެއކިެއކި ަބއިަބަޔްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް 2021 - 2023 

ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމް        

372 7.1 އެެހިނެހްނ މްަޝޫރުއަތުކގެ ޚުލާާސ 2019 - 2023 

374 7.2 ޑޮެމްސޓިކް ަބޖެުޓްނ ހްިނގާ އެެހިނެހްނ މްަޝޫރުއަތްއ 2019 - 2023 

377 7.3 ހިލޭ އީެހްނ ހްިނގާ އެެހިނެހްނ މްަޝޫރުއަތްއ 2019 - 2023 

383 7.4 ޯލުންނ ހްިނގާ އެެހިނެހްނ މްަޝޫރުއަތްއ 2019 - 2023 

386 8.1 މިންިސްޓރީ ޮއފް ިފޭނންްސ / ޚާްއަސ ަބޖެުޓގެ ަތފީުސލު 

390 8.2 މިންިސްޓރީ ޮއފް ިފޭނންްސ / ެޕްނަޝްނ ަބޖެުޓގެ ަތފީުސލު 

392 8.3 ަބޖެުޓަގއި ިހެމިނފައިވާ ފަާހަގކެުރވޭ ައުއ ޕޮްރގާްރމަްތއް 

396 8.4 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ލަފުާކާރ ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓަގއި ިހެމޭނ މުަވްއަޒފުްނަންށ ހްިނގާ ަޚަރުދގެ ަތފީްސލް 

އެެހިނެހްނ މްަޝޫރުއ

ަބޖެުޓގެ ިއުތުރ ަމުއލޫމާުތ

262 6.1 ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމްގެ ޚުލާާސ 2019 - 2023 

264 6.2 ޮއީފްސަތުކްނ ހްިނގާ ޕީެއްސައއިޕީ )ޑޮެމްސޓިކް ަބޖެުޓ( 2021 - 2023 

306 6.3 ޮއީފްސަތުކްނ ހްިނގާ ޕީެއްސައިއޕީ )ޯލުނ( 2021 - 2023 

309 6.4 ޮއީފްސަތުކްނ ހްިނގާ ޕީެއްސައިއޕީ )ހިލޭ އީެހ( 2021 - 2023 

312 6.5 ޮއީފްސަތުކްނ ހްިނގާ ޕީެއްސައިއޕީ )ޓަްރްސްޓ ަފްނޑް( 2021 - 2023 

319 6.6 ީޕެއްސައިއީޕ ަބހާލިެވަފިއވާ ޮގތް 2021 

321 6.7 ީޕެއްސައިއީޕ ަރްށަތަކްށ ެބިހަފިއވާޮގތް 2021 
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هللا ޞުބުާޙަނހޫ ަވަތޢާާލައށް ޙަްމާދއި ުޝކުރު ކުަރން. މި ުއންަމުތގެ ާމތް ނަިބއްޔާ މުަޙއްަމދު ަޞއްލަهللا ޢަަލިއހި ަވަސއްލަަމށް ޞަަލާވާތއި 

ސަލާމް ެލްއުވްނ ެއިދ ުދާޢ ކުަރން. ިމުދާޢަގއި ެއކަޭލެގާފުނގެ އާުލްނާނއި، ެއންެމަހއި ޞަޙާީބން ޝާމިުލ ކުަރން.   

ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ ިޢއްަޒްތތެރި ަރީއސް،

ިޢއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

ެއންެމަހއި ލޮބުެވިތ ިދެވހި ަރއްިޔުތން. 

ައްއސަލާމް ޢަަލިއކުމް ވަރަޙުަމތުهللا ވަބަަރާކުތ.

هللا ގެ ަހުޟތަުރން ާވިގެއދި ހުރެ، ާޤޫނުނަގިއވާ ޮގުތގެ ަމިތން ިމައދު އަުޅަގނޑު ތިޔަ ިޢއްަޒްތތެރި މަޖިީލަހށް މި ުހަށހަަޅނީ 2021 ަވަނ 

ައހަުރެގ ިދެވިހ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓް ބަާޔން. 

މި ބަެޖޓު މި ުހަށހަަޅނީ ކޮިވްޑ-19 އާ ެއކު ުދނިޔެ ާއއި ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސަދށް ަތދުަމުޑކަެމއް ައިއްސަފިއވާ ަދނިޑވަެޅްއަގއި. ިމއީ ީމގެ 

ކުިރން ދިާމވި ެއެހން ެއއްެވސް އިްޤިތާސދީ ަތދުމަުޑކަަމކާ ނުަބްއދަލު ކާިރާސެއއް. ޮކވިްޑ-19ގެ ެޕންޑެިމކް ާއއި ައދި ެއިއން ަރްއާކތެރިވުަމށް 

ުކޑަެވަފއި. ިމއީ  އެޅި ފިަޔވަުޅަތާކެއކު ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސުދގެ ަސއިޒު، މި ިހނގާ 2020 ަވނަ ައހަރު ިމަވނީ 29.3 ިއްނަސްއަތިއން 

ަތަހއްމަުލޮކށް، ިއާސިހަތކު ައނބުރާ އަަރިއަގްނަނން ަފޭސހަ ިމްނަގނެޑއް ޫނން. އިްޤިތާސދު އަުލން އާާރްސުތޮކށް ކޮަޅށް ެޖހުަމށް ިގަނުގނަ 

ަމަސްއަކްތަތެކްއ ކުަރން ެޖޭހ.

ެއެހްނކަުމން، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓު ޭރިވަފިއާވނީ ޮކވިްޑ-19 ގެ އިްޤިތާސދީ ައދި އިުޖތިާމއީ ެގއްުލްނަތުކން ީވާހެވސް ައަވަހަކށް 

އަަރިއަގނެ، "ޖަޒީރާ ާރއްޖެ" ެމިނެފްސޯޓގެ ެއންމެ ުމިހއްމު ސިާޔަސުތަތއް ަތްނފީުޒކުރުުމގެ ަމއްަޗށް. ިމޮގުތން، ާރއްޭޖގެ ތަަރއްޤީ ާއއި 

ާރއްޭޖގެ  ެފްނާނނެ.  ބަެޖުޓން  މި  ަތން  ިއްނެވްސްޓކުރާ  ެގަނއުަމށް  ބާރުިމުނަގއި  ތަަރއްޤީ  ސަަރަހްއދީ  ލާމަުރކަުޒކުރުާމއި،  ިޚދުަމްތަތއް 

ިއުގިތާސދު އަުލން އަާރްސުތޮކށް، ިސްނަދާފތު ޮކށް، އިްޤިތާސުދގެ ވިުލންވެިރަކން ިއތުުރކުރުުމގެ އީޖާބީ ަމަސްއަކތް ހިެމޭނނެ. ކޮިވްޑ-19 

އާ ެއކު، ަރއްިޔުތްނަނާށއި ވިަޔފާިރަތަކްށ ދިމާެވަފއިާވ ަދިތަތަކްށ ަހއްުލ ެފްނާނެނ.

ިމ ަކްނކަަމށް މި ބަެޖުޓން ާޖަގ ޯހާދަފިއާވީނ ަދއުަލުތެގ ިހްނގުުމގެ ޚަަރުދަތްއ ުކަޑޮކްށެގްނ. ނަަމެވސް، ަރއްިޔުތްނާނ ގުުޅްނހުރި، ުމިހއްމު 

ޕްޮރގްރާްމަތާކއި އިުޖތިާމޢީ ަރްއާކތެިރަކްނ ދެެމެހްއޓުަމްށ ިއްސަކްނ ީދަފިއާވނެ. 
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މި ބަާޔުނަގއި އަުޅަގނޑު ުހަށހަޅާާލނީ ާރއްޭޖގެ ިމހާުރގެ އިްޤިތާސދީ ައދި ިފްސކަލް ހާަލުތގެ ޚުާލާސައާކއި، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓން 

ަރއްިޔުތްނަނށް  ބަެޖުޓން  މި  ިއތުުރން،  ީމގެ  ސިާޔަސުތަތއް.  ަމިއަގނޑު  ިބާނެވަފއިވާ  ބަެޖޓު  ަކްނަތްއަތާކއި،  ޭބުންނވާ  ާހސިުލކުަރން 

ެގެންސޭދެނ ަކްނކަާމިއ، ަދއުަލަތށް ލިބޭ އާްމަދނީ ާއއި ބަެޖޓު ަފިއޭންންސކުަރްނ ސަުރކާުރްނ ުހަށހަާޅަފއިާވ ޮގަތށް އަިލއަޅުވާާލަނން. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

2020 ަވނަ ައހަރު ެފުށނު އިރު ާރއްެޖައށް ަފތުރުވެިރން ޒިޔާަރްތކުރި ިމންވަރު ހުރީ ޑަބަލް ޑިިޖޓް ގްޯރތު ޭރުޓަތުކަގއި. 2020 ަވަނ ައަހާރ 

ކޮިވްޑ-19  ޕްޭލްނަތާކެއކު.  ކުލަެޖްއސުުމގެ  ަވުއުދަތުކަގއި  ެމިނެފްސޯޓަގިއވާ  ާރއްޖެ"  "ޖަޒީރާ  ޯމހިުރަގއި  އިްޤިތާސެދްއގެ  ަފހި  ކުރިަމތިލީ 

ެޕްނޑެިމްކ ައިދ އިްޤިތާސުދ ުހްއުޓވާލި ޮބޑު ފުރަަބްނާދ އަުޅަގނޑުެމްނ ކުރިަމތިލީ، ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސީދ ުދވެިލ ހަުލިވވަުމން ައްނަނިނޮކށް. 

ޮކވިްޑ-19 ައކީ ުދނިެޔައށް، ަފުހގެ ތާީރެޚްއަގއި ދިާމވި ެއންމެ ޮބޑު ެއއް ކާިރސާ. ިމާހަތަނށް 1 މިިލައަންށވުރެ ިގނަ ީމުހން މި ބަީލަގއި 

ަވނީ ނިޔާެވަފއި. ުދނިޭޔގެ އިްޤިތާސަދށް ބަލާާލއިރު، ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ުދނިޭޔގެ ިއްގިތާސުދެވސް ަވނީ ެރސެަޝްނައަކށް ޮގްސަފއި. 

ިއްނަޓނޭަޝނަލް ަމިނޓަރީ ަފްނުޑން ަލާފކުރާ ޮގުތަގއި ުދނިޭޔގެ އިްޤިތާސދު މި ައހަރު 4.4 ިއްނަސްއަތިއން ަދަށްށާދނެ. ތަަރއްޤީ ވަުމން 

ައްނނަ ަޤއުުމަތާކއި، ާރއްޖެ ަފދަ ޖަޒީރާ ައދި ޓޫރިޒަަމށް ބަޯރާސވާ ަޤއުުމަތަކށް ޮކްށަފިއވާ ައސަރު ައދި މާ ބޮޑު. ައްނނަ ައހަރު ުދނިޭޔގެ 

އިްޤިތާސުދކުިރއަާރެނކަަމށް ައިއ.އެްމ.ެއފް ިއން ަލާފކުަރނީ 5.2 ިއްނަސްއަތިއން. ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ަޤއުުމަތއް ެވްއިޓަފިއވާ އިްޤިތާސދީ 

ވަުޅަގނުޑން އަަރިއަގނެ ބަލިަމުޑކަުމެގ ކުީރގެ ެލވެްލާއ ިހސާަބްށ ިދއުަމްށ ުއނަދޫގ ަދތުެރްއ ޮއްތ ކަަމށް ތަޖުރިާބކާުރްނ ެދޭކ.

ިފްސކަލް ޕޮިލސީ ަކނަޑއަަޅއި ބަެޖޓު ަތއްޔާުރކުރުުމަގއި ބަލާ ެއންމެ ުމިހންމު ެއއް ައާސަސކީ ިއްގިތާސދީ ައދި މާލީ ހާަލތު. ކޮިވްޑ-19 

އާ ގުިޅެގން ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސދު ައދި މާލީ ހާަލތު މި ަވނީ ވަަރށް ޮބަޑށް ަދަށށް ޮގްސަފއި. ައދި ީމގެ ކުިރން ދިމާވި ހުިރހާ އިްޤިތާސދީ 

ޮޝްކަތާކއި ޚިާލަފށް، ިމ ަދށްިވ ަދްށުވން މިަވީނ ިދގުަލިއ ޮގްސަފއި. 

2020 ަވނަ ައހަރު ނިޭމއިރު ާރއްޭޖެގ އިްޤިތާސދު 29.3 ިއްނަސްއަތިއްނ ަދަށްށ ާދެނކަަމށް ބެެލވޭ. ިމއީ ީމެގ ކުިރން ައހަެރްއގެ 

ތެޭރަގިއ ުދަވަހކުެވްސ ަދށްވި ިމންވަެރްއ ޫނން. ިމ ކަުމގެ ައސަރު ާރއްޭޖެގ ހުިރާހ ިސާނައަތަކށް ަވީނ ޮކްށަފިއ. ަފތުރުވެިރން ާރއްޖެ 

ޒިޔާަރްތކުރާ ިމްނވަރު ިމައހަރު 65 ިއްނަސްއަތ ަދަށްށ ާދެނ. ެއާއެއުކ ަފތުުރވެިރކަުމެގ ާދއިރާ 68 ިއްނަސްއަތ ަދަށްށ ާދެނކަަމށް ބެލެވޭ. 

ައިދ އިމާާރްތކުރުުމެގ ާދއިާރައށްެވސް ަވނީ 11 ިއްނަސްއަތިއެގ ަދްށވުެމއް ައިއްސަފއި. 

ުދނިޭޔގެ ެއެހން ަގއުުމަތެކކޭ ެއްއަފަދިއން، ާރއްޭޖގެ ވަީޒާފގެ ބާޒާަރށް ބަާލއިރު، ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން އިްޤިތާސުދަގއި ވަީޒާފަތއް ަމުދެވއްޖެ. 

ވަީޒފާ ެގއްުލނު ީމުހްނގެ ައަދދު ިގަނެވއްޖެ. ޖޮބް ެސްނޓަުރގެ ިހސާުބަތަކށް ބަާލއިރު، އޭޕްރީުލން ސެްޕެޓންބަރު ަމުހގެ ނިޔަަލްށ10,538  

ައްށވުެރ ިގނަ ީމުހން ވަީޒާފ ެގއްިލެގްނ ުނަވތަ އާްމަދީނައްށ ޭނެދވޭ ައސަުރޮކްށެގން ޖޮްބ ެސްނޓަަރްށ ުހަށހަާޅަފިއޭވ.
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ކޮިވްޑ-19 ބަލިމަުޑަކން ުދނިޭޔަގއި ެފތުެރން ެފށުާމެއކު، ިދެވހި ސަުރކާުރގެ ެއންމެ ޮބޑު އަމާަޒަކށްވީ ަވއިަރްސއާ ކުރިަމތިލުުމގެ ޤާބިުލަކން 

ާގއިްމކުުރން. ިމއީ އިްޤިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް އަުލން ެފށުަމާށއި، ަރއްިޔުތްނގެ ަރްއާކތެިރކަަމށް ުމިހއްުމވި ފިަޔވަުޅަތެކއް. ެއެހނީ އިްޤިތާސދީ 

އިްޤތިާޞދު  މުޅި  ިއތުުރން،  ަރްއާކތެިރކަުމގެ  ސަލާަމާތއި  ަރއްިޔުތްނގެ  ިހނދު،  ވީ  ަވއިަރްސކަުމަގއި  ޮކވިްޑ-19ގެ  ައސްަލކީ  ލޮޅުުމގެ 

ސަލާަމްތކުެރެވން ޮއތީ އެ ފިޔަވަުޅަތއް އަަޅިއެގން. އިްޤިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް މުިޅން އަނބުރާ ިއާއަދކުެރެވން ައްނަނނީެވސް ަވއިަރސް ެފތުުރން 

ޮކްނޓްރޯްލކުެރވި، ެއާއެއކީ އުޅެޭވނެ ަމެގްއ ަފިހޮކްށެގން. 

ިމޮގުތން ޮކވިްޑ-19 އާ ކުރިަމތިލުުމގެ ޤާބިުލަކން ިއތުުރކުރުަމށް ިސއްޙީ ާދއިާރަގއި ޮބެޑތި ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތެކއް ކުެރުވނު. ާރއްޭޖަގއި 

ކޮިވްޑ-19 ައށް ެޓްސުޓކުެރޭވނެ ޮގތް ަހަދއި، ިމައދު ުދވާެލްއގެ ަމއްަޗށް 3000 ައްށވުރެ ިގނަ ެޓްސޓު ކުރެޭވނެ ަމގު ަފިހކުެރިވއްޖެ. 

ޭބުންނވާ  ހަަމކުެރިވއްޖެ.  ިމްނވަަރށް  ޭބުނންވާ  ކެޭޕިސޓީ  ެއނުދގެ  ބެެލވުުމން،  ަމުދެވާދެނކަަމށް  ެއނދު  ޮހސްިޕޓަލް  ާޚއްޞަ  ިމކަަމށް 

މެިޝނަރީ ާއއި ަވސީަލްތަތއް ޯހިދއްޖެ. ޭބާހއި ިޚދުަމތް ިދނުަމށް ޭބުންނވާ ަތެކތި ެގނެިވއްޖެ. ިމައދު ިސއްޙީ ާދއިރާ ަވނީ ޮކވިްޑ-19 ާއ 

ކުރިަމތިަލއި، ޮބޑު ޭކސްޯލެޑްއެވސް ެމނޭްޖކުެރޭވނެ ިމްނވަަރށް ޤާބިުލަކން ިއތުުރކުރެިވަފއި. މި ިމންވަަރށް ިސއްޙީ ޤާބިުލަކން ިއތުުރކުރުަމާށއި، 

ޮކވިްޑ-19 ގެ ިސްއޚީ އޮޕަރޭަޝަނށް 1.3 ބިިލައން ުރފިާޔއާ ާގަތށް ިމހާރު ޭހަދކުރެިވއްޖެ. ިމައދު ާރއްޭޖގެ ޯބޑަރު ހުުޅަވއި، އިްޤިތާސދީ 

ހަަރާކްތަތއް ެފިށަފިއވުުމގެ ައސްަލކީ ސަުރކާުރން އޭރު އެޅި ހަުރަދނާ ފިަޔވަުޅަތއް. ިސްއޚީ ާދއިާރައށް މި ކުެރުވނު ިއންެވްސޓްަމްނަޓކީ، ިދގު 

ާރްސާތަގިއެވްސ ަފިއާދކުާރނެ ުމިހއްުމ ިއންެވްސޓްަމްންޓަތެކއް. 

ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސދު ަދށްވެ، ވަީޒާފަތަކށް ައސަުރކުރުުމން، ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ އަމާަޒަކްށވީ އިްޤިތާސދު ިހެފެހްއޓުާމއި، ަރއްިޔުތްނަނާށއި 

ވިަޔފާިރަތަކްށ ދިާމެވަފއިާވ ިނކަެމިތކަަމްށ ެއީހތެިރުވްނ. 

ކޮިވްޑ-19 ާއެއކު ާރއްޭޖގެ ަރއްިޔުތްނަނށް ޭބުންނވާ ައާސސީ ަތެކީތގެ ަރްއާކތެިރަކން ަކަށވަުރކުިރން. ިމޮގުތން ާކާޑއި ޒަރޫރީ ަތެކތި ޯހަދއި 

ްސޮޓްކ ކުރުަމށް 84 މިިލައން ުރފިާޔ ޭހަދކުެރުވުނ.

ައދި، ަރއްިޔުތްނަނާށއި ވިަޔފާިރަތަކށް ދިމާވި ަދތި ހާަލަތށް އެޑްެރްސކުރުުމގެ ޮގުތން ިއޮކނޮިމކް ރިީލފް ެޕކޭެޖއް ަތއާަރްފކުރެުވނު. މި ރިީލފް 

ެޕކޭްޖގެ ޭބނުަމަކށްވީ ދިެވިހްނގެ ވަީޒާފާއއި ވިަޔފާިރަތއް ދެެމެހްއޓުަމށް ެއީހތެިރުވން. ައދި އިުޖތިާމޢީ ަރްއާކތެިރަކން ޯހަދިއިދުނން. ިމޮގުތން 

ވަީޒާފަތއް ަރްއާކތެިރކުރުަމށް ޝަުރުތޮކށް، ވިަޔފާިރަތަކށް ރިީލފް ޯލުނަތއް ެއސްީޑެއްފސީ ާއއި ޭބްނކް ޮއފް މޯލްިޑްވސް ެމުދވެިރޮކށް ެދުވނު. 

ިމޮގުތން ވިަޔފާިރަތަކށް ިމާހަތަނށް ެބްނކް ޮއފް މޯލްިޑްވސް ާއއި ެއްސީޑެއްފސީ ެމުދވެިރޮކށް 1.1 ބިިލައން ުރފިާޔގެ ޯލނު ެއހީ ީދަފިއާވނެ. 

ައދި ވަީޒފާ ެގއްުލނު ފަާރްތަތަކާށއި އާްމަދީނައށް ައސަުރކުރި ފަާރްތަތަކށް ީސދާ ސަުރކާުރން ިއްނކަމް ސަޯޕޓް އެަލަވްނސް ދެުވނު. ިއްނކަމް 

ޮކންޒަމްޕްަޝން  އިްޤިތާސުދގެ  ދެިވއްޖެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން  ަފާރަތަކްށ 116.1  ޮއްކޓޫބަުރގެ ނިޔަަލށް 10,538  ޮގުތަގއި 29  ސަޯޕްޓގެ 

ިއތުުރޮކށް، އިްޤިތާސދު ަދްށވިޔަ ުނދީ ިހެފެހްއޓުަމށް، ގޭިބީސަތަކށް ކަަރްނޓު ބިާލއި ެފންބިުލން ިޑްސަކުއްންޓދީ ެއީހތެރިެވުވނު. ސަުރކާުރން 
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ކުިރައށް ެގްނދިޔަ މި އިްޤތިާޞދީ ރިީލފް ެޕކޭްޖަތުކގެ ސަބަުބން، ިދެވިހްނގެ ެއަތއް ވަީޒާފެއއް ސަލާަމްތކުެރުވނު. ގޭީބީސަތާކއި ވިަޔފާިރަތަކށް 

ހަމަެޖހިާލނެ ފުރުަޞުތަތެކއް ަފިހޮކްށެދުވނު. 

ިމެދްނެނވި ަކްނަކން ކުރުަމށް ބަެޖުޓން ާޖގަ ޯހދީ ޚަަރުދަތއް ުކަޑޮކްށެގން. 2020ގެ ބަެޖުޓގެ ތެެރިއން ޚަަރުދަތއް އަުލން ތަުރތީުބޮކްށެގން. 

ުމސާަރަތއް  ފަާރްތަތުކގެ  ުމސާރަލިބޭ  ބޮެޑތި  ފަާރްތަތާކއި  ސިާޔސީ  އެުޅނު.  ފިަޔވަުޅަތެކއް  ިގނަ  ކުަޑކުރުުމގެ  ޚަަރދު  ާއެއކު  ޮކިވްޑ-19 

ުކަޑކުެރުވނު. ެފިށަފިއނުވާ ހުިރހާ މަޝްޫރުޢަތެކއް ަމޑުަޖްއސާލެުވނު. ިމޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުެރްއވި 37.9 ބިިލައން ުރފިާޔގެ 

ބަެޖުޓ ާގްތަގނަޑަކށް 27 ބިިލައން ުރފިާޔައްށަވީނ ުކަޑޮކްށަފއި. ިމީއ ކުަޑކުރެެވްނ ހުިރ ހުިރާހ ދިމާަލުކން ޚަަރުދކުަޑޮކްށަފއިވާ ބަެޖެޓއް. 

ނަމަެވސް، ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ިއތުުރވި ޚަަރުދަތާކެއކު، 2020ަވނަ ައހަުރގެ މުރާަޖާޢކުރި ބަެޖުޓގެ ޖުމުަލައކީ 31.8 ބިިލައން ުރފިޔާ. 

ިމއީ މި މަޖިީލުހން ިމ ައހަަރްށ ާފްސކުރި ިމްނވަަރްށވުރެ 6.1 ބިިލައން ުރފިާޔ ުކޑަ ައަދެދއް. 

މި ިހނގާ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖަޓށް ަފިއސާ ޯހަދން ބަާލއިރު، އާްމަދީނައށް ަވނީ ބޮޑު ލޮޅުެމއް ައިއްސަފއި. ާފްސކުރި ބަެޖުޓަގއި 

29.9 ބިިލައން ުރފިާޔގެ އާްމަދނީ ލިޭބނެ ކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއވީ ނަމަެވސް، ިމހާރު ލިޭބނެ ކަަމށް ބެެލެވނީ 14.7 ބިިލައން ުރފިޔާ. ިމއީ 

ާފްސކުރި ބަެޖުޓަގއި ައްނދާާޒކުރި ިމްނވަަރށްވުރެ 51 ިއްނަސްއތަ ަދށް ައަދެދއް. ެއެހްނކަުމން 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓު 15.9 ިބިލައްނ 

ުރފިާޔިއން ެޑިފިސޓްާވނެ. ިމއީ ީޖ.ޑީ.ީޕެގ ިނސްަބުތން 27.5 ިއްނަސްއތަ. 

ަދއުަލަތކީ ފުރަަބްނުދގެ ތެޭރަގއި އިްޤިތާސުދަގއި ހަަރާކްތތެިރވެެވން ޮއތް ހަަމެއަކނި ަމިއަގނޑު ފަާރތް. މާބޮަޑށް ޚަަރދު ުކަޑކުރުަމކީ ުނަވތަ 

އިްޤިތާސދު ޮކްނޓްެރްކޓް ކުރުަމކީ ަރއްިޔުތްނާނއި ވިަޔފާިރަތަކށް ާދއިމީ ެގއްުލްނަތެކއް ެވާދެނކަެމއް. އިުޖތިާމޢީ ަރްއާކތެިރަކން ެގއްިލާދނެ 

ކަެމއް. ެވްއުޓނު ިއުގިތާސދީ ވަުޅަގނޑު ިއތުަރށް ުފންެވާދނެ ކަެމއް. ިފްސކަލް ޕޮިލސީ ައކީ ަޤއުުމގެ އިްޤިތާސދު ެނެގެހްއޓުަމށް ެއީހތެިރވެެވން 

ޮއްތ ެއންމެ ުމިހއްމު ަވސީަލްތ. ެއެހްނކަުމން ިމ ަދނިޑވަަޅީކ ަކުއްނަޓރިސކްިލކަލް ިފްސކަލް ޕޮިލީސެއްއ ދަަމަހްއަޓން ެޖޭހ ަދނިޑވަެޅއް. 

ެއާއެއކު، ބަެޖޓު ަފިއޭންންސކުރުަމްށަޓަކއި، ދަަރނި ަނަގންެޖހޭ ިމްނވަރު ަވނީ ިއތުުރެވަފއި. ަދއުަލުތގެ ދަަރނި 2020 ަވނަ ައހަރު ނިޭމއިރު 

ުހްނާނެނކަަމށް ބެލެެވނީ 70.4 ބިިލައން ުރފިާޔަގއި. ިމއީ ީޖ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްަބުތން 121.4 ިއްނަސްއތަ. 2020 ައށް ާފްސކުރި ބަެޖުޓަގއި 

ދަަރނި ުހްނާނެނކަަމށް އަުޅަގނޑުެމން ަލާފކުރީ 58.4 ިއްނަސްއަތިއަގއި. ނަމަެވސް ކޮިވްޑ19- ާއެއކު ކުިރން ަލާފކުރި ިމްނވަަރށްވުރެ 10 

ބިިލައން ުރފިޔާ ެޑިފިސަޓށް ިއތުުރވި. ިމ ހާަލތު ެމުދވެިރނުިވނަމަ ިމީއ ދަަރްނަޏށް ިއތުރުާވނެ ިމންވަެރްއ ޫނން. 

2021 ަވނަ ައހަާރއި އަުޅަގނޑުެމން މި ކުރިަމތިަލނީ، އިްޤިތާސދީ ަތދުަމުޑކަެމްއގެ ތެޭރަގއި، ަފުހން ަކްނަތއްާވނެ ޮގަތާކއި ޭދތެރޭ ޔަީޤްނަކން 

ާރއްޭޖގެ  ޭރިވަފިއަވނީ  ސިާޔަސުތަތއް  ިފްސކަލް  ައދި  އިްޤިތާސދީ  ެދެނތިެބެގން.  ހުިރަކން  ޓްރޭްޑ-ޯއފް  ޕޮިލސީ  ަދނިޑވަެޅްއަގއި  ކުޑަ 

ިއްނފްލޭަޝން ާއިއ ެއްކސްޭޗންޖް ޭރަޓށް ައްނާނނެ ަބދަުލަތްއ ެދެނތިބެ، ަރނގަޅު ިމްނަގނުޑަތެކްއަގިއ ިހެފެހްއޓުަމށް އަމާުޒ ިހަފިއެގްނ.
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ިމޮގުތން، ާރއްޭޖގެ ިއްނފްލޭަޝން ަމއްަޗށް ދިަޔުނދީ އެބަ ިހެފެހްއޓޭ. 2020 ަވނަ ައހަރު ާރއްޭޖގެ ިއްނފްލޭަޝން ޖުމުލަ ޮގެތްއަގއި ަދނީ 

ަދަށށް. ސަބަަބކީ ތެުލގެ ައގު ަދށްެވަފިއވުާމއި، ބާޒާުރަގއި ޑިާމްނޑް ަދްށވުާމއި، ޮކވިްޑ19-ގެ ޕޮިލސީ ެއކްަޝްނގެ ތެެރިއން ކަަރްނޓުބިުލްނާނއި 

ެފންބިުލަތުކން ިޑްސަކުއްނޓް ީދަފއިުވން. ައްނނަ ައހަރު، ާރއްޭޖގެ ިއްނފްލޭަޝން ުހްނާނނެ ކަަމށް ބެލެެވނީ 3.6 ިއްނަސްއަތިއަގއި. ިމއީ 

މި ައހަރު ަނާގަފިއވާ ޕޮިލސީ ެއކްަޝްނަތުކގެ ޭބސް ިއެފްކޓް. ނަމަެވސް ުދނިޭޔގެ ިއްނފްލޭަޝން ޭރާޓއި ތަަރއްީޤވަުމން ައްނނަ ަގއުުމަތުކގެ 

ިއްނފްލޭަޝްނއާ އަޅާބަާލއިރު، ިމީއ ަދށް ައަދެދއް. 

ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ާރއްެޖައށް އިމްޯޕްޓކުރާ ިމްނވަރު ަވނީ ަދަށށް ޮގްސަފއި. ެއާއެއކު، ބޭރު ަފިއސާ ަވްނނަ ިމްނވަރު ަދްށވި ނަަމެވސް، 

ާރއްެޖައށް ޭބުންނވާ ަތެކތި ޯހަދން ބޭރު ަފިއސާ ބޭުރވާ ިމންވަރުެވސް ަދްށަކން ާފަހަގކުަރން. ާރއްޭޖގެ ކަަރްނޓް ެއަކުއްނޓް ެޑިފިސޓް ުހްނާނނީ 

1.1 ބިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރަގއި. ިމއީ ކުރީ ައހަަރށްވުރެ ަދށް ައަދެދއް. އިްޤިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް ިއތުރުވަުމން ައއުާމެއކު، ައްނނަ ައހަރު 

ކަަރްނޓް ެއަކުއްނޓް ެޑިފިސޓް 1.4 ބިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަަރށް ިއތުރުާވެނކަަމށް ަލާފކުރެވޭ. ާރއްޭޖގެ ަރސްމީ ރިާޒވް މި ައހަރު ނިޭމއިރު 

ުހްނާނނީ 799 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރަގއި. ިމއީ މި ައހަރު ެފުށނު އިރު ރިޒާވް ހުރި ިމްނވަަރްށވުރެ ަމތީ ައަދެދއް. ައދި 2021 ަވނަ ައހަރު 

ަރސްމީ ރިާޒްވ ުހްނާނެނ ކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 696 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރަގއި. 

ެއެހްނކަުމން ެއްކސްޭޗންޖް ޭރޓް ިޑވެިލއު ކުަރން ެޖހޭ ވަުރގެ ޕްރެޝަެރއް ެނތް. މިަވުގތު ޕެރަލެލް ާމެކުޓަގއި ޑޮލަުރގެ ައގު ަމއްަޗށް ިދއުުމގެ 

ސަބަުބން އިމްޯޕޓަުރްނަނށް ޑޮލަރު ައގުޮބުޑޮކށް ޯހަދން ެޖހުުމގެ ަޝުކވާ ޮއތް ނަަމެވސް އެ ަމްއސަަލައށް ަހއްލު މި ައްނަނނީ ޯހަދިއދެުމން. 

ައދި އިްޤިތާސީދ ހަަރާކތް ެފށި، ިއތުުރވާ ިމންވަަރުކން ިމ ަކްނަތްއަތްއ ަފޭސަހެވެގްނ ާދެނ.

މި  ެމނޭްޖކުެރިވެގން  އިްޤިތާސދު  ާރއްޭޖގެ  ިހެފެހްއޓި،  ރިާޒވް  މިިމންވަުރަގއި  ަދނިޑވަުޅަގއި  މި  ަތދު  ަފިއސާ  ބޭރު  ުހްއޓި،  އިްޤިތާސދު 

ަދނީ ިފްސކަލް ޕޮިލީސގެ ހަަރާކްތަތުކން ކަުމަގއި ާފަހަގކުަރން. ިމޮގުތން، ިމިއން ޒަާމަނކު ުނެވްއޭޓަފދަ އިްޤިތާސދީ ުފން ވަުޅަގނެޑްއގެ 

ތެޭރަގއިެވސް، ޚަަރަދށް ެގަނއި ަބދަުލަތާކއި، ަރއްިޔުތްނަނށް ީސދާ ޮގުތން ެއީހތެރިވުާމއި، ިމާހަތަންށެވސް ޮކްނސެަޝނަލް ޮގްތޮގުތން ބަެޖޓު 

ަފިއޭންންސޮކްށަފިއވުަމކީ، މި ޮޝުކން ވިަޔފާިރަތަކާށއި ަރއްިޔުތްނަނށް ައއި ލޮުޅްނ ކުަޑޮކްށިދނުަމށް ެއީހތެރިިވ ަކްނަތްއަތއް. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

ައަވަހަކށް  ެއންމެ  ވީ  އިްޤިތާސދު  އަަރިއަގނެ،  ހާަލުތން  ޮއތް  މި  ިމހާރު  ޫނން.  ަވުގެތއް  ެޖެހްނވީ  ަފަހަތށް  ޔަީޤުނންެވސް  ހަމަ  ިމއީ 

ރިަބުއންްޑކުރުަމށް ޮއތް ަހއްަލކީ ިފްސކަލް ޕޮިލސީ ެމުދވެިރޮކށް އިްޤިތާސދު ްސޓިިމއުޭލްޓކުުރން. ިމއީ އަުޅަގނޑުެމްނގެ މާލީ ހާަލތު ަތްނިދން 

ވިުލްނވެިރަކން  ިސްނަދާފުތޮކށް،  އިްޤިތާސދު  ަފަށއި،  މަޝްޫރުޢަތއް  ިއތުރު  ްސޓިިމއުޭލްޓޮކށް،  ހަަރާކތް  އިްޤިތާސދީ  ޮބަޑަކށް،  ެއންމެ 

ިއތުުރޮކށް، ސަަރަހްއދީ ތަަރއްޤީ ައށް ިއންެވްސްޓކުަރްނވީ ަވުގުތ.
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ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓު ެއކުަލވާެލިވަފިއަވނީ މި ެދްނެނިވެހން އިްޤިތާސދު އަުލން އާާރްސުތކުރުުމގެ ަތަސއްވުަރާކެއކު. އިްޤިތާސުދގެ 

ވިަޔފާިރަތަކށް ސަުރކާުރން  ަރއްިޔުތްނާނއި  ަވުގަތކީ  މި  ހަަމެއާއެއކު،  ައދި  ޕްޭލްނަތާކެއކު.  ިސްނަދާފުތކުރުުމގެ  ިއތުުރޮކށް  ވިުލންވެިރަކން 

ސަޯޕޓް ޮކްށޭދންވީ ަވުގތު. އިްޤިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް އަުލން ައނބުރާ ެއންމެ ަމތީ ގިޔަަރށް ދީލާލުަމށް ކުަރން ެޖހޭ ަކްނކަަމށް މި ބަެޖުޓން 

ާޖަގ ީދަފިއާވެނ. ައިދ ސަުރކާުރގެ ެއންމެ ުމިހއްމު އަމާުޒަތްއ ާހސިުލކުރުަމށް ބަެޖުޓަގިއ ހިެމިނަފއިާވ ަކްނަތްއަތއް ތަުރތީުބކުރެިވަފިއާވނެ. 

2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަޅާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ޖުމްަލައކީ 34,787,720,151  )ތިީރސް ަހތަރު ބިިލައން ަހތް ަސޭތކަ ައއްިޑހަ ަހތް 

މިިލައްނ ަހްތ ަސޭތކަ ިވިހ ާހްސ ެއްއ ަސޭތކަ ަފްނާސސް ެއއް ުރފިާޔ(.

ީމގެ ތެެރިއން، ޚަަރުދގެ ޮގުތަގއި ިހނާގެނކަަމށް ބެލެެވނީ 33.3 ބިިލައން ުރފިޔާ. ބަެޖާޓއި ޚަަރާދއި ހުރި ަތާފުތގެ ބޮޑު ަބެއއް ިހްއާސކުަރނީ، 

ަދއުަލުތެގ ދަަރިނ ައާދކުރުަމްށ ަދްއކާ 1.5 ބިިލައން ުރފިޔާ. 

2021 ަވނަ ައހަުރެވސް ާވނީ އާްމަދީނގެ ޮގުތން ަތދު ައހަަރަކށް. 2021 ަވނަ ައހަރު ޖުމްލަ އާްމަދނީ ާއއި ހިޭލެއީހގެ ޮގުތަގއި ަދއުަލަތށް 

ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 17.8 ބިިލައން ުރފިޔާ. 2020 ަގއި ުހަށހެޅި ބަެޖަޓށްވުރެ މިބަެޖޓު ުކަޑކުރި ނަަމެވސް، އާްމަދނީ ަދްށވާ ިމންވަރު 

ބޮުޑކަުމން، ބަެޖުޓގެ ެޑިފިސޓް ބޮޑު. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓު، ެޑިފިސޓް ާވނީ 15.5 ބިިލައން ުރފިާޔިއން. ިމއީ ީޖޑީީޕގެ ިނސްަބުތން 

23.4 ިއްނަސްއަތ.

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

ެދްނ އަުޅަގނޑު މި ބަަލއިަލނީ 2021 ގެ ބަެޖުޓަގިއ ހިެމނޭ ުމިހއްމު ަބިއަތަކްށ.

ޕްޭލްނަގއި  ިރަކވަރީ"  ެއންޑް  ރެޒިިލެއްނސް  "ނެަޝނަލް  ބަާލަފިއާވނީ  ައާސަސަކށް  ަތއްޔާުރކުރުުމަގއި  ބަެޖޓު  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ިއްސަކްނީދަފިއވާ ަކްނކަަމށް. މި ޕްޭލަނކީ ސަުރކާުރން ެއކުަލވާލި ްސޓްެރޓީިޖކް ެއކްަޝން ޕްޭލްނަގއި ހިެމނޭ ުމިހއްމު ަކްނަތްއަތުކގެ ތެެރިއން 

ެއކުަލވާަލިއަފިއވާ  ހިަމަނިއެގން  ަކްނަތްއަތއް  ިއްސަކްނދޭ  ެއންމެ  ރީޕްިރއޮިރަޓއިްޒޮކށް، ސަުރކާުރން  ިރޢާަޔްތޮކށް  ހާަލަތށް  ގެ  ކޮިވްޑ-19 

ިރކަވަރީ"  ެއންޑް  ެއކުަލވާލި "ނެަޝނަލް ާޓްސްކޯފސް ޮއން ރެޒިިލައްނސް  ަރީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ  ެއކުަލވާާލަފއިަވނީ  ޕްޭލން  ޕްޭލެނއް. މި 

ގެ މަްޝވަާރގެ ަމިތން. މި ަމަސްއަކުތގެ ތެޭރަގއި، ަވރިކްނގ ގްރޫްޕަތުކން ަވނީ ވަަރށް ފުާޅާދއިާރެއްއަގއި ަދއުަލުތގެ ިއދާާރަތާކއި އަިމއްލަ 

ވިަޔފާިރަތާކއި ޖަިމއްޔާ ޖަާމައްތަތާކއި ާރއްޭޖގެ ތަޖުރިާބކާުރްނނާ މަްޝވާާރޮކްށަފއި. 
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ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

2021 ަވނަ ައހަރާެވސް ިމކުރިަމތިަލނީ ޮކވިްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަުމގެ ތެޭރަގއި. އަުޅަގނޑުެމްނގެ ުއންީމަދކީ މި ަބއްަޔށް ެވްކިސެނއް ުނަވތަ 

ފަުރާވެއއް އަަވަހށް ޯހިދެގން ިދުއން.  ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު ިމހާރު މި ަދނީ ހުުޅވާލަުމން. ިމޮގަތށް ކުިރައށް ިދއުުމގެ ައާސަސކީ ކާމިޔާބު 

ކަާމެއކު ބަލި ޮކްނޓްރޯލް ކުެރވޭ ިމްނވަރު. ެއެހްނކަުމން މިބަެޖުޓަގއި ެއންމެ ޮބޑު ިއްސކަެމއް ީދަފއިވާ ެއއް ާދއިާރައކީ ިސްއހީ ާދއިރާ. ިމޮގުތން 

ިސްއީހ ާދއިާރައށް ާވނީ 4 ބިިލައން ުރފިާޔގެ ބަެޖެޓްއ ުހަށހަާޅަފިއ.

މިބަެޖުޓަގއި ާވނީ ކޮިވްޑ-19 އާ ެދކޮަޅށް ާއންމު ިސްއހީ ާދއިާރިއން ިމހާރުެވސް ކުިރައށް ެގްނދަުމްނދާ ަމަސްއަކްތަތަކށް ބަެޖޓު ަކނަޑއަާޅަފއި. 

ކުިރައށް ޮއްތާތަގިއެވސް މި ަވއިަރސް ޮކްނޓްރޯލް ކުެރެވން ޮއތީ ެޓްސޓު ކުރާ ައަދދު ިއތުުރޮކްށެގްނާނއި، ޮކްނޓްެރްކޓް ޓްޭރިސްނގ ާއއި، 

ބަލި ީމުހން ެއަކހެރި ކުުރން ކުިރައށް ެގްނެދިވެގން. ީމގެ ިއތުުރން ަފތުުރވެިރަކން ެވސް ަރނގަަޅށް ހުުޅވާެލެވން ޮއތީ ާރއްެޖައށް ައްނނަ 

ަފތުރުވެިރްނަނށް ަފޭސަހިއން ެޓްސޓު ކުެރޭވނެ ިއްނތިޒާމު ހަމަެޖިހެގން. ައދި ާމތް هللا ގެ އިާރަދފުާޅެއކު މި ަބއްަޔށް 2021 ަވނަ ައހަުރަގއި 

ެވްކިސްނެއްއ ެފިނއްެޖނަމަ މި ެވްކިސން ަރއްިޔުތްނަނށް ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ބަެޖުޓަގއި ާޖަގ ެދިވަފިއާވނެ. 

ޯއާގތެރި ސަުރކާުރގެ ެއއް ައާސަސކީ ެފންވަރު ަރނގަޅު ިސްއހީ ިހދުަމްތަތއް ަރއްިޔުތްނނާ ާގުތން ފޯުރޮކްށިދުނން. ިމޮގުތން ިމާދއިާރިއން 

ތަަރއްީޤކުުރން.  ިޚދުަމތް  ިސްއހީ  ެފންވަަރށް  ޓަރޝަރީ  ސަަރަހްއެދްއަގއި   5 ކަަމކީ،  ެއއް  ުމިހއްމު  ެއންމެ  ކުރަުމްނެގްނދާ  ސަުރކާުރން 

ިމޮގުތން، ޓަރޝަރީ ެފންވަަރށް މި ޮހސްިޕޓަްލަތއް ތަަރއްޤީ ކުރުަމށް 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓން ެފުށނު މަޝްޫރުއަތއް 2021 ަވަނ 

ައހަުރަގއި ކުިރައްށާދނެ. ފުަރތަމަ ައހަުރން ެފިށެގންެވސް މި ސަުރކާުރން ިސއްޙީ ާދއިާރައށް ކުރަުމން ިމެގްނދާ ޮބެޑތި ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތުކގެ 

ތަަރއްީޤގެ  ެފިނއްޖެ. ސަަރަހްއދީ  ަތން  ލިބެުމްނދާ  ިއްނިތާހައށް  ަފިއދާ  ޭއގެ  ަރއްިޔުތްނަނށް  ތެޭރަގިއެވސް  ފުރަަބްނުދގެ  މި  ސަބަުބން، 

ަތަސއްވުާރެއކު، 2021 ަވނަ ައހަރު ކުރުަމށް ިނންާމަފއިވާ ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތަކކީ ާރއްޭޖގެ ިސއްޙީ ނިޒާަމށް ިމާހަތަނށް ައްނާނނެ ެއންމެ 

ޮބޑު ިއްނގިލާބީ ަބދަަލށް ެވެގްނާދނެ. ީމެގިއތުުރން، ައތޮޅު ތެޭރަގއި ޕްަރއިމަރީ ހެްލުތެކައރގެ ިޚދުަމތް ފުާޅކުރުާމއި، ަފޭސަހިއން ލެބޯެރޓަީރގެ 

ިޚދުަމްތަތއް ލިޭބނެ ަމގު ަފިހކުރުަމށް މޯަބއިލް ލެްބގެ ިޚދުަމތް ާރއްޭޖގެ ެއކި ިހސާުބަތަކށް ފުާޅކުރުުމގެ ަމަސްއަކްތަތއް ކުިރައށް ެގްނެދޭވނެ. 

ޮހސްިޕޓަެލއް  ެކްނސަރ  ަރނގަޅު  ެފންވަރު  ާރއްޭޖަގއި  މަޝްޫރައކީ  ެއއް  ުމިހންމު  ަކނަޑއަާޅަފިއވާ  ެފށުަމށް  އަަލށް  ާދއިާރިއން  ިސްއހީ 

ާގއިުމކުރުުމގެ މަޝްޫރއު. މި މަޝްޫރއު ެވެގްނާދނީ ެކްނސަރާ ެއެހިނެހން ަގިއްނގަަޔށް ނާރާ ބަިލަތުކން މަުރވާ ައަދދު 2018 ަގއި ހުރި 

ިމްނވަުރން 15 ިއްނަސްއަތ ަދްށ ކުރުަމށް އަުޅަގނޑުެމްނ ިހާފަފިއވާ އަމާަޒށް ާވސިުލވުަމށް ުމިހންމު މަޝްޫރައަކށް. 

ދުަޅހެޔޮ ަރއްިޔެތއް ިބާނކުރުަމްށަޓަކއި ަހިށަގނުޑގެ ދުަޅހެޔޮ ކަުމގެ ިއތުުރން ަންފާސނީ ދުަޅހެޮޔަކން ެގްނަނން ެޖހޭ. ިމޮގުތން ަވަށއިެޖހޭ 

ނިޒާެމްއގެ ތެެރިއން، ަޤއުމީ ެފްނވަެރްއަގއި، ަންފާސނީ ބަީލގެ ީމުހްނަނށް ޯއާގތެިރކަާމެއކު ފަުރވާ ކުެރޭވނެ ިއްނތިޒާެމއް ހަމަެޖްއސުަމކީ މި 
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ސަުރކާުރގެ ުމިހންމު ަވުއެދއް. 2019 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެސްނޓަރ ފޯ ެމްނޓަލް ހެްލތު ާވނީ ާގއިުމޮކްށަފއި. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ 

ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ެމްނޓަްލ ހެްލުތ ެސްނޓަރ ގެ ުޔިނުޓަތއް ައތޮުޅތެޭރަގިއ ާގއިުމކުރުަމށް ރޭިވަފއި. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

ަރްއާކތެިރކަުމގެ  އިްޖތިާމޢީ  ަބދަުލވެ،  ހާަލތު  ދިިރއުޅުުމގެ  ސަބަުބން  ގެ  ކޮިވްޑ-19  ާވނީ  ެވސް  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ނިޒާްމގެ ތެެރިއން ެއީހތެިރަކން ޮކންެމެހން ފޯުރޮކްށޭދންެޖހޭ ފަާރްތަތަކށް ެއީހތެިރަކން ފޯުރޮކްށިދނުަމާށއި ދިިރއުުޅން އަުލން އާާރްސުތކުރުަމށް 

ަމުގަފިހޮކްށިދނުަމށް ބަެޖުޓން ާޖަގ ީދަފިއ.

ީމގެ ިއތުުރން އިުޖތިާމއީ ަރްއާކތެިރކަުމގެ ަގއުމީ ޮއިނަގނުޑގެ ތެެރިއން ެދވެުމްނދާ ެއީހަތއް 2021 ަވނަ ައހަުރަގއި ކުިރައށް ާދނެ. ިމޮގުތން 

ަތެކީތގެ ައުގހެޔޮ ކުރުަމްށދޭ ެއހީ، ާޚއްޞަ ެއީހައށް ޭބުންނވާ ފަާރްތަތަކށް ދޭ ެއހީ، އުމުުރން ުދަވްސވީ ފަާރްތަތަކށް ދޭ ެއހީ ާއއި ެއަކނިވެރި 

ިރހެބިިލޓޭަޝން  ފަާރްތަތަކށް  ޭބުންނވާ  ެއީހައށް  ާޚއްޞަ  ައހަރު  ަވނަ  ީމެގިއތުުރން، 2021  ހިެމނޭ.  ެއހީ  ދޭ  ަބަފިއްނަނށް  ަމިއްނާނއި 

ިޚދުަމްތދޭ މަުރކަަޒާކއި، ާމޭލަގއި ޑޭ ެކއަރ ެސްނޓަެރއް ާޤއިްމކުރުަމށް ޭރިވަފއިވޭ. ާރއްެޖައށް ަމްސުތާވަތެކތި ެއތެރެވާ ދޮުރަތއް ަބްނުދޮކށް، 

ަމްސުތާވަތެކތި ޭބުންނކުރާ ފަާރްތަތއް ައނބުރާ މުުޖތަަމަޢށް ެގަނއުަމށް ާޚއްޞަ ަމަސްއަކްތަތެކއް ކުރުަމށް މި ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ހިަމާނަފއި. 

ކުަޑުކިދްނގެ ަޢދުުލގެ ނިޒާމް ހަުރަދާނކުރުަމާށއި، ުކުށގެ ެވީށަގއި އުޅޭ ކުަޑުކިދން އަނބުރާ މުުޖތަަމަޢށް ެގަނއުަމށް ުކަޑުކިދްނގެ ރެިޒެޑންޝަލް 

މަުރކަެޒއް ާޤއިްމކުރުަމށް ާވީނ ހިަމާނަފއި. 

2021 ަވނަ ައހަރު ާއަސްނދަ ްސކީަމށް ާވނީ 718 މިިލައން ުރފިޔާ ބަެޖޓު ޮކްށަފއި.  ަގއުެމްއގެ ހުިރހާ ަރއްިޔުތްނަނށް ިސްއހީ ިހދުަމތް 

ަރްއާކތެިރަކން  ިސްއހީ  ަރއްިޔުތްނަނށް  ކަެމއް.  ަފިހޮކްށދޭ  ަމގު  ިބާނކުރުަމށް  ެއއް  އާާބދީ  ުއެފްއުދްނތެރި  ދުަޅހެޔޮ  ޮކްށެދވުަމކީ  ަޔީގން 

ެނތް.  ަޝްއެކތް  ެއްއެވސް  ެމދު  ަފިއާދއާ  ީމގެ  ފޯުރޮކްށދޭ.  ަރްއާކތެިރަކްނެވސް  މާލީ  ަރއްިޔުތްނަނށް  ނިޒާަމުކން  ިމަފދަ  ފޯުރޮކްށިދނުުމގެ 

ނަަމެވސް ިމަފދަ ްސކީެމއް ިހްނާގއިރު ޚަަރދު ިއސްާރފުވުަމށް ފުުރަސުތަތެކއް ހުިރަކން ެދެނަގްނަނންެޖހޭ. ައދި ޚަަރދު ބޮުޑވުަމށް ިމނިޒާުމގެ 

ތެެރިއން ިއްނެސްނިޓވް ަތެކއް ުއެފޭދަކންެވސް ގަބޫުލކުަރންެޖހޭ. ަހީގަގަތކީ މި ޭބކާރު ެވެގްނދާ ަފިއާސައކީެވސް ެޓްކސް އާްމަދނީ ިއން 

ުނަވތަ ދަަރނި ަނަގިއެގން ހަމަަޖްއަސންެޖހޭ ޚަަރުދަތެކްއަކން. ވީމާ 2021 ަވނަ ައހަރު ެވެގްނާދނީ ިސްއހީ ިއންޝޫެރްންސގެ ނިޒާުމަގއި 

ހުރި ިއްނެއފިަޝްނީސަތއް ަރނގަުޅކުރުަމްށ ިގނަ ަމަސްއަކްތަތެކްއ ކުެރިވެގްނާދ ައހަެރްއކަަމށް. 

ާއަސްނދަ ާއއި ެއެހިނެހން އިުޖތިާމއީ ަރްއާކތެިރކަުމގެ ްސކީުމަތަކށް ޖުމްަލޮކށް 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ަވނީ 3.7 ބިިލައން ުރފިޔާ 

ަކނަޑއަާޅަފއި. 
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ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ަތއުލީމީ ާދއިާރައށް ާވނީ 4 ބިިލައން ުރފިޔާ ަކނަޑއަާޅަފއި. ިމއީ އިްޤިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް ފުޅާވެ، އަުލން 

ތަުރތީުބވެ، އާާރްސުތކުރަުމްނދާ ަދނިޑވަެޅްއަގއި ޭބުންނވާ ޯވރްކޯފސް ިބާނކުރުަމާށއި، ަތއުލީަމްށަޓަކއި ހިޖުަރކުަރން ެޖހޭ ިމްނވަރު ކުަޑކުރުަމށް 

ިއްސަކްނީދެގްނ ަކނަޑއެިޅަފއިވާ ބަެޖެޓްއ.

ަތއުލީމީ ާދއިާރައކީ ެއްއާދއިާރައުކން ެއންމެ ިގނަ ައަދަދަކށް މަޝްޫރުއަތއް ރޭިވަފިއވާ ެއއް ާދއިރާ. ިމޮގުތން 105 ަރެށްއަގއި މަޝްޫރުއަތއް 

ިހްނގުަމށް ޭރިވަފިއވޭ. ީމގެ ތެޭރަގއި ްސކޫލު ަތާކއި، ކްާލސްރޫްމަތާކއި، ަތއުލީމީ ަވސީަލްތަތއް ިބނާ ކުރުަމށް ޚަަރދު ކުެރޭވނެ. ައދި ަތއުލީމީ 

ާދއިާރައށް ކުރެވޭ ޭހަދިއން ދަިރވަުރްނަނށް ެދވޭ ަތއުލީުމގެ ެފންވަރު ަމިތކުރުަމކީ ިމސަުރކާުރގެ އަމާެޒއް. ސަރަަޙްއދީ ތަަރއްީޤގެ ތަަޞއްވުުރގެ 

ތެެރިއން، ާޚއްޞަ ިއްސކަެމްއީދެގން ާރއްޭޖގެ 5 ސަަރަހްއެދްއަގއި ެފްނވަރު ަރނގަޅު، ަވށާެޖހޭ ަތޢުލީމީ ނިޒާަމަކށް ވާޞިްލވުަމށް ޭބުންނވާ 

މި ސަރަަޙްއުދަތުކން  ަތޢުލީެމއް  ަރނގަޅު  ެފްނވަރު  އަމާަޒކީ،  ހިެމިނަފއި. ސަުރކާުރގެ  ަވނީ  ބަެޖުޓަގއި  މި  ާޤއިްމކުރުަމށް  ވަޞީަލްތަތއް 

ލިޭބނެ ަމގު ަފިހޮކްށިދުނން. މި ސަުރކާުރން ކާމިޔާުބކަާމެއކު ެފށި ެހނުދުނގެ ާންސތާ ޕްޮރގްރާމް، ަބދަުލަތަކާކެއކު ިއތުަރށް ހަުރަދާނޮކށް، 

ެއފިަޝްންޓޮކށް 2021 ަވަނ ައހަުރެވސް މި ޕްޮރގްރާްމ ކުިރައްށ ެގްނިދއުަމށް ަވނީ ބަެޖްޓކުރެިވަފއި. 

ީވނަަމެވސް  ބެިލކަުމަގއި  ގަުރަނށް  ޮއތް  ކުިރައށް  ަދނޑިވަަޅކީ  މި  އާާބދީ.  ުޒާވން  ާރއްޭޖގެ  ަރުއސްމާަލކީ  ބޮޑު  ެއންމެ  އަުޅަގނޑުެމްނގެ 

ުޒާވުންނގެ އާާބދީ ިނސްަބުތން ެއންމެ ަމީތަގއި ުހްނާނނެ ަވުގތު. އަުޅަގނޑުެމްނގެ ުޒާވުންނަނކީ ގާބިލު ބަެޔއް. ަފްނނީ ބަެޔއް. ހިޔާލު 

ަތަނަވސް ބަެޔއް. ިމސަުރކާުރގެ އަމާަޒކީ އަުޅަގނޑުެމްނގެ ޒުާވުންނގެ މި ގާބިިލއްަޔތު ިއތުުރޮކށް، ައދި މި ުޒާވުންނގެ ުހނަާރއި ގާބިިލއްަޔތު 

ުއެފްއުދްނތެރި ާދއިާރަތަކށް ލިޭބނެ ަމގު ަފިހޮކްށިދުނން. ިއުގިތާސދު އާާރްސުތޮކށް ވިުލންވެރި ިއުގިތާސެދއް ިބާނކުރުުމަގއި ުޒާވުންނގެ ަދއުރު 

ފުާޅކުުރން. 

ކޮިވްޑ-19 ގެ ޙާަލުތްނެވސް އަުޅަގނޑުެމަނށް ަދްސވި ފިާލވަަޅކީ، ުޒާވުންނަނށް ަތާފތު ެއިކެއކި ުހނަުރަތއް ަދްސޮކްށިދނުުމގެ ުމިހއްުމަކން. 

ރެޒިިލައްނޓް ޯވްކޯފްސެއއް ިބާނކުރުުމގެ ުމިހއްުމަކން. ޒުާވުންނގެ ުހނަރު ތަަރްއީގކުރުަމށް ހުރި ފުުރަސުތަތއް ަފިހޮކްށިދނުުމގެ ޮގުތން، 2021 

ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ިގނަ މަޝްޫރުއަތަކާކއި ޕްޮރގްރާމް ަތެކއް ޭރިވަފއި. ިމޮގުތން ލ.ައތޮުޅަގއި ުޓއަރިޒަމް ޓްެރިއިންނގ ެފސިިލީޓެއއް 

ާގއިުމކުރުަމށް ާވނީ ބަެޖުޓކުރެިވަފއި. ހުޅުމާލެ، ކުުޅުދްއުފށި، ުފަވއްމުަލއް ައދި ރ.އަިލުފީށަގއި ެއންމެ ޒާާމނީ ިޓެވޓް ިއްންސިޓިޓުއޓު ަތއް 

ާގއިުމކުރުަމށް ެވސް ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ހިެމިނަފއި. ީމގެ ިއތުުރން ާރއްޭޖގެ ދެ ސަަރަހްއެދްއަގއި ޫޖިނއަރ ކޮލެޖު ާގއިުމކުރުަމާށއި، ަގއުމީ 

ުޔިނަވރިސީޓގެ ަވސީަލްތަތއް ާރއްޭޖގެ ެއިކ ސަަރަހްއުދަތުކަގއި ފުާޅ ކުރުަމށް ެވސް ބަެޖުޓަގިއ ުހަށހަާޅަފިއާވނެ. 

ިމސަުރކާުރގެ ފުަރތަމަ ައހަރު ަތއާަރފު ކުރި ިޑގްރީ ެފްނވަަރށް ހިލޭ ކިެޔވުުމގެ ޕްޮރގްރާަމކީ ަމީތަތޢުލީުމގެ ާދއިާރިއން އަުޅަގނޑުެމްނގެ ެއންމެ 

ބޮޑު ެއއް ކާމިޔާބީ. ިމާހަތަނށް މި ޕްޮރގްރާމް ގެ ަދުށން 7,800 ައށް ވުރެ ިގނަ ުކިދްނަނށް ހިލޭ ކިެޔޭވނެ ަމގު ަވނީ ަފިހޮކްށީދަފއި. 2021 
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ަވނަ ައހަރު ަމތީ ަތއުލީމު ާހސިލް ކުރުަމށް ދަިރވަުރްނަނށް ދެުމްނެގްނދާ ހަޔަރ އެިޑުއކޭަޝން ޯލން ްސކީަމާށއި، ހިލޭ ަފްސޓް ިޑގްީރއާ 

ހަަމައށް ކިޔެވުުމގެ ޕްޮރގްރާަމާށއި ްސކޮލަރޝިްޕަތަކށް 551 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދކުރުަމށް ބަެޖުޓކުެރިވަފއިވޭ. ީމގެ ިއތުުރން ވަީޒފާ ޯހދާ 

ފަާރްތަތަކށް ާޚއްަޞޮކްށެގން ީރ-ްސކިލް ކުރުުމގެ ޕްޮރގްރާެމއް ައްނނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓން ެފޭށނެ. ައދި ރިޯޒުޓަތުކގެ ީސިނއަރ ެމނޭޖްަމްނޓް 

ަކްނކަަމކީ، ިރސިިލައްނޓް  ެދްނެނުވނު  ބަެޖްޓކުެރިވަފިއވޭ. ިއސްވެ  ިހްނގުަމށް  ޕްޮރގްރާމް  ތަމްީރނު  ިއތުުރކުރުަމށް  ދިެވިހން  މަޤާްމަތުކަގއި 

ޯވްކޯފްސެއއް ިބާނކުރުުމަގއި ުމިހއްުމ ަދއުެރްއ ައާދކުާރެނ ަކްނަކްނަކން. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ިއުގިތާސދު ައދި ިސާނައްތަތއް ކުިރއެރުވުަމށް 7 ބިިލައން ުރފިޔާ ހިަމާނަފއި. ިމއީ އިްޤިތާސދު 

އާާރްސުތޮކްށ، ިސްނަދާފުތޮކށް ވިުލްނވެިރަކން ިއތުުރކުރުަމްށ ކުަރންެޖހޭ ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތަކށް ިއްސަކްނީދަފއިވާ ބަެޖެޓްއ.

ޖުަލއި 15 ަގއި ަފތުރުވެިރކަަމށް އަުލން ހުުޅވާލުާމެއކު ާފިއތުވި ުދަވްސަތުކަގއި ަދނީ ުއންީމދީ ނިާޝްނަތެކއް ެފްނނަުމން. ެއއާަލިއްނަތުކން 

ަދނީ ާރއްެޖައށް އަުލން ަދތުުރަތއް ަފަށިއަގްނނަުމން. އާ ެއއާަލިއްނަތްއެވސް ާރއްެޖައށް ައްނަނނީ ަދތުުރަތއް ަފށަުމން. ާރއްެޖައށް ައްނނަ 

ޕްަރިއެވޓް ެޖުޓަތއް ަދނީ ިއތުރުވަުމން. ިއތުރު ިރޯސުޓަތާކއި ެގްސޓް ަހުއްސަތއް ަދނީ އަުލން ހުޅުވަުމން. ަގއުުމަތުކން ަދނީ ާރއްެޖިއން 

ަދތުުރކުރާ ފަާރްތަތަކށް ިއތުރު ުލިއަތއް ދެުމން. ުދަވަހަކްށވުރެ ދުަވެހއް ަފތުރުވެިރން ޒިޔާަރތް ކުރާ ައަދދު ަދނީ ިއތުުރވަުމން. އަުޅަގނޑުެމްނގެ 

ިއތުުރެވެގްނދާ  ާވަދވެިރަކން  ާމެކުޓަގއި  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ުދނިޭޔގެ  ަމަސްއަކްތކުުރން.  ހަލުިވކުރުަމށް  ިއތުަރށް  ކުިރއެުރން  ޯހދާ  މި  އަމާަޒކީ 

ިމަދނޑިވަުޅަގއި ާރއްޭޖގެ ަފތުުރވެިރަކން ާމެކޓު ޮކށް ޕްރޮޯމުޓކުރުަމށް ާހްއސަ ިއްސކަެމއް ާވނީ ީދަފއި. ަފތުރުވެިރަކން ާމެކޓު ކުރުަމށް 154 

މިިލައން ުރފިޔާ  ާވނީ މިބަެޖުޓަގިއ ަކނަޑއަާޅަފއި. 

ަފތުރުވެިރަކން ކުިރއެރުވުަމށް ެއންމެ ުމިހންމު ެއއް ާދއިާރައކީ ަވިއގެ ަދތުުރަފތުުރގެ ނިޒާމު.  2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ވެާލނާ 

ޮކްށަފއި. ސަުރކާުރގެ  ބަެޖޓު  ުރފިޔާ  ބިިލައން   1.1 ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް  ބާރު ސްޕީެޑްއަގއި  ތަަރްއީގކުުރން  ެއއާޯޕޓު  ިއްނަޓނޭަޝނަލް 

ސަަރަހްއދީ ތަަރްއީގގެ ަތަސްއވުުރގެ ތެެރިއން ަހނިާމދޫ ިއްނަޓނޭަޝނަލް ެއއާޯޕާޓއި ައއްޑޫ ިއްނަޓނޭަޝނަލް ެއއާޯޕޓު އަްޕގްޭރޑު ކުރުުމގެ 

މަޝްޫރުއަތއް ެފށުަމށް 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ަވނީ ޭރިވަފއި. ިމާއެއކު ުއތުރާ ެދުކުނގެ ަފތުރުވެިރކަުމގެ ިސާނައތް ިއތުަރށް ފުޅާވެ، 

ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް ިއތުުރވެ، ވަީޒާފގެ ފުުރަސުތަތއް ެއސަަރަހްއދު ަތުކަގއި ަތަނަވސް ެވެގްނާދނެ. ީމގެ ިއތުުރން ޑޮެމްސިޓކް ިގނަ 

ެއއާޯޕުޓަތއް ތަަރްއގީ ކުރުަމށް ެވސް ާވނީ މިބަެޖުޓަގއި ޭރިވަފއި. އަުޅަގނޑުެމްނގެ އަމާަޒކީ ުދނިޭޔގެ ަދތުުރަފތުުރގެ ނިޒާމް އަުލން ިރކަވަރ 

ާވއިަރށް މި މަޝްޫރުއަތއް ނިމި، މިަވސީަލްތަތުކގެ ިއުގިތާސދީ ަފިއދާ ލިބި ާރއްޭޖގެ ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނައތް ިއތުރު ހަުރަފަތަކށް ެގްނިދުއްނ.
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

ާރއްެޖައކީ އިމްޯޕަޓށް ބަޯރާސވާ ަގއުެމއް. ައދި މާލޭ ކޮމާރޝަލް ހާބަަރކީ ާރއްެޖައށް ެއތެެރކުރެވޭ ިގނަ ުމދަުލގެ ަމއި ދޮާރށި. ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސދު 

ައހަުރން ައހަަރށް ކުިރއަަރއި އިމްޯޕޓް ކުރާ ުމދަުލގެ ައަދދު ެއަތއް ުގަނައުކން ިއތުުރވަުމން ދިަޔނަަމެވސް، މާލޭ ވިަޔފާރީ ަބނދަަރށް ޮބޑު 

ަބދަެލއް ާންނަނތާ ެއަތއް ައހަެރއް ެވއްޖެ. ެފންވަރު ަރނގަޅު، ާޖަގިއގެ ޮގުތން ަތނަަވސް، ޒަާމނީ ިއްނަޓނޭަޝނަލް ޯޕެޓއް ތަަރްއީގކުރުަމކީ 

ިމސަުރކާުރގެ ެއންމެ ުމިހންމު ެއއް ްސޓްެރޓެިޖކް މަޝްޫރއު. ާރއްޭޖގެ ިއްނަޓނޭަޝނަލް ކޮމާޝަލް ޯޕޓު މަޝްޫރައށް ޭބުނންވާ ިބން ިހްއކުުމގެ 

ަމަސްއަކުތގެ ބޮޑުަބެއއް ިމހާރު ަވނީ ނިިމަފއި. ައދި 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ޯޕޓް ތަަރއްީޤކުރުުމގެ މަޝްޫރުއގެ އަމަލީ ަމަސްއަކްތަތއް 

ެފިށެގްނާދނެ. މި ކަަމށް ާވނީ 476 މިިލައން ުރފިޔާ ބަެޖޓު ޮކްށަފއި. މި ޯޕަޓކީ އަުޅަގނޑުެމން ެއންެމްނގެ ުއންީމާދގުިޅަފިއވާ ކަެމއް. ީމގެ 

ިއްސަކްނީދަފިއާވނެ.  ބަެޖުޓން  މި  ފުާޅކުރުަމށް  ިހދުަމްތަތއް  ތަަރްއީގކުރުާމއި  ޯޕުޓަތއް  ސަަރަހްއދީ  ެދުކުނަގއި  ުއތުރާ  ާރއްޭޖގެ  ިއތުުރން 

ސަުރކާުރގެ އަމާަޒކީ މި މަޝްޫރުޢަތާކެއކު، ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞުދ ިސްނަދާފުތޮކށް ވިުލްނވެިރަކން ިއތުުރކުުރން. 

ާރއްޭޖގެ ިއްނަޓނޭަޝނަލް ކޮމާޝަލް ޯޕުޓގެ މަޝްޫރއާ ެއުކެއީކަގއި މާލެ ާއއި ވިިލނިގއްާޔއި ގުީޅފަޅު ައދި ތިަލުފށި ގުޅާލާ ބްރިުޖގެ ަމަސްއަކތް 

ެވސް ކުިރައްށާދނެ. މި މަޝްޫރައށް ޭބުންނވާ ަފިއޭންނސް ިމހާރު ަވނީ ހަމަެޖިހަފއި. ައދި މި މަޝްޫރުއެވސް އަަވަހށް ެފިށެގން ާދނެ. 2021 

ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި މި މަޝްޫރައށް ާވނީ 469 ިމައން ުރފިޔާ ބަެޖުޓޮކްށަފއި. ާރއްޭޖގެ ިއްނަޓނޭަޝނަލް ކޮމާޝަލް ޯޕޓު މަޝްޫރުޢގެ 

ސަބަުބން ާރއްެޖައށް ުމދާ ެއތެެރޮކށް ައތޮުޅަތަކާށއި ރިޯޒުޓަތަކށް ުމދާ ފޯުރޮކްށިދނުުމަގއި ދިާމެވަފިއވާ ަދިތަތަކށް ޒަާމްނަތަކަކށް ަފހު ާދއިމީ 

ަހއްެލއް ލިިބެގްނާދނެ. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

ީމގެ ިއތުުރން ިއުގިތާސދު ިސްނަދާފތު ކުެރެވން ހުރި ދިާމަތަކށް ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް ިއތުުރކުރުަމށް ަމގު ަފިހޮކްށިދނުަމކީ ިމސަުރކާުރގެ 

އަމާެޒއް. ަމސްވެިރކަުމގެ ާދއިާރައކީ އަުޅަގނޑުެމްނގެ ެއންމެ ޒަާމްނވީ ިސާނައތް ނަމަެވސް މި ިސާނައުތގެ ަނފާ ިއތުރު ކުެރިވާދނެ ިގނަ 

ޮގްތަތެކއް ައިދެވސް އެަބހުރި. ިމޮގުތން ާހްއސަ ސަމާުލކަެމއް ދެިވެގން 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއިެވސް ވެިލއު ެއޑިަޝްނައށް ކުަރން 

ެޖހޭ ިއންެވްސޓްަމްނޓް ަތއް ކުެރިވެގްނާދނެ. ިމޮގުތން ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ިމްފޯކގެ ޫކްއޑޫ ައދި ަކނުޑޮއްތގިީރަގއި ިޚދުަމތް ފުާޅޮކށް ަވސީަލްތަތއް 

ތަަރއްީޤކުަރން ހިެމިނަފއި. ައދި ޒަާމނީ ެޓްކނޮލޮޖީ ޭބުންނޮކްށެގން ވެިލއު އެްޑކުރުަމށް ައްއޑޫ ިސީޓގެ ަހތަރު ަރެށްއަގއި ޭގޮދށު ަމްސެފްކޓްރީ 

އެޅުުމގެ ަމަސްއަކތް ކުިރައށް ެގްނަދންެވސް ހަމަެޖިހަފިއވޭ. ާރއްޭޖގެ ެއކި ިހސާުބަތުކަގއި ވެިލއު ެއޑިަޝްނައށް ޭބުނންވާ ަވސީަލްތަތާކއި، 

ްސޓޯރޭާޖއި، ަމްސިފނި ކުރުުމގެ ނިޒާްމަތއް ާޤއިްމކުރުަމށް ބަެޖުޓަގއި ރާާވަފިއާވނެ. ާބނާ ަމުހގެ ިއތުުރން އާާލކުރާ ަމްސވެިރަކން ެވސް 

ތަަރްއގީ ކުރުަމކީ ިމސަުރކާުރގެ އަމާެޒއް. ާރއްޭޖގެ ަކނުޑފަުޅަގއި ަމްސއާާލޮކށް ިމިސާނައތް ތަަރްއގީ ކުރުަމށް ިގނަ ަމަސްއަކްތަތެކއް ކުރުަމށް 



xIII

2021 ަވނަ ައހަރުެވސް ޭރިވަފިއވޭ. ާރއްޭޖގެ ަމްސވެިރްނަނށް ލިބޭ ަނފާ ިއތުުރޮކށް، ަމސްވެިރކަުމގެ ެއްކސްޯޕޓް ިއތުުރކުރުަމށް، ާރއްޭޖގެ 

ަމސްވެިރކަާމއި ަމުހގެ ުއެފްއުދްނަތއް ބޭުރ ުދނިޭޔަގއި ާމެކުޓ ކުރުަމށް 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާޚއްޞަ ިއްސކަެމްއީދަފިއާވނެ. 

ާރއްޭޖގެ ަދނުޑވެިރކަުމގެ ިސާނައތް ކުިރއަުރަވއި ކާޯބަތެކީތގެ ަރްއާކތެިރަކން ިއތުުރޮކްށިދނުަމށް ސަުރކާުރން ޮބޑު ިއްސކަެމއް ދޭ. ާރއްޭޖަގއި 

ިމޮގުތން  ކަެމއް.  ުމިހންމު  ިހެފެހްއޓުަމށްެވސް  ާރއްޭޖަގއި  ަފިއސާ  ބޭރު  ަމުދޮކށް،  އިމްޯޕޓު  ިއތުުރކުރުަމކީ  ިމންވަރު  ކާޯބަތެކީތގެ  ުއަފްއދާ 

ަދނޑުވެިރކަުމގެ ިސާނައތް ތަަރްއގީ ކުރުުމގެ ަމަސްއަކުތގެ ަފަހުތަގއި ެއންމެ ބޮޑު ރޯެލއް ކުޭޅނީ ސަުރކާުރން ިމައހަރު ެއކުަލވާލި ެއގްރޯ 

ޫދކުރުަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   84 ޮގުތަގއި  ޮކްނޓްރިިބއުަޝން  ކެިޕޓަލް  ފުާޅކުރުަމށް  ަމަސްއަކތް  ުކްނުފީނގެ  މި  ކޯޕަރޭަޝން.  ނެަޝނަލް 

2021 ަވނަ ައހަރު ބަެޖުޓަގއި ހިަމާނަފއިާވނެ. ިމޮގުތން، ާރއްޭޖަގއި ަދނުޑވެިރަކން ފުާޅކުރުާމެއކު ޮކްނޓްެރްކޓް ފާިމން ަފދަ އާ ަކްނަކން 

އެ ިސާނަޢަތށް ަތޢާަރްފކުރުާމއި، ހަުރަދނާ ނިޒާެމްއގެ ތެެރިއން ަދނުޑވެިރން ުއަފްއާދަތެކތި ަރނގަޅު ެފންވަެރްއަގއި ެބެހްއޓުާމެއކު ެއަތެކތި 

ާމެކްޓޮކށް ިވްއކުަމށް ަމުގަފިހޮކްށިދނުުމގެ ޕްޮރގްރާްމަތްއ ިހްނގުަމށް މި ބަެޖުޓްނ ެއީހތެިރެވ ޭދނެ.  

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

އިްޤިތާސދު ކުިރއެރުުމަގއި ެއންމެ ޮބޑު ަދއުެރއް ައާދކުަރނީ ޕްަރިއެވޓް ެސްކޓަރ، ާހްއަސޮކށް ުކދި ައދި ެމދު ަފްނީތގެ ވިަޔފާިރަތުކން. ިމައުދގެ 

ުކދި ައދި ެމދު ަފްނީތގެ ވިަޔފާިރަތަކކީ ާމދަާމގެ ބޮެޑތި ވިަޔފާިރަތއް. ހަަރާކްތތެރި ޕްަރިއެވޓް ެސްކޓަރ ެއއް ުއެފްއދުަމްށަޓަކއި ުކދި ައދި ެމދު 

ަފްނީތގެ ވިަޔފާީރަތއް ުއެފދި މި ވިަޔފާިރަތއް ފުޅާާވންެޖހޭ. 2021 ަވނަ ައހަރު ުކދި ައދި ެމދު ަފްނީތގެ ވިަޔފާީރަތއް ުއެފދި ތަަރްއގީ ކުރުަމށް 

ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ާވނީ ުމިހއްމު ިއްސކަެމްއީދަފއި. ިމޮގުތން ެއްސީޑެއްފސީ ެމުދވެިރޮކށް  ޯލނު ޫދކުރަުމްނާދނެ. ެއްސީޑެއްފީސައށް ީސޑް 

ކެިޕޓަްލގެ ޮގުތަގއި 400 ިމިލައްނ ުރިފާޔ 2021 ަވނަ ައހަރު ޫދކުާރނެ. ައދި ެއްސ.އެްމ.އީ ާޤޫނުނަގއިވާ ޮގުތގެ ަމިތން ިއތުރު 50 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ިއްނެވްސޓް ކުެރޭވނެ. ޮކވިްޑ-19 ރިީލފް ޯލނު ފޯުރޮކްށިދނުުމަގއި ެވސް ެއްސީޑެއްފީސިއން ަވނީ ުމިހންމު ރޯެލއް ކުެޅީދަފއި. ިމާހަތަނށް 

ެއްސ.ީޑ.ެއްފ.ީސން ަވނީ 547 ވިަޔފާރީ ތަަރްއގީ ކުރުަމށް 708 މިިލައން ުރފިާޔގެ ޯލނު އެޕްޫރްވޮކްށަފއި. ައދި ކޮިވޑް-19ގެ ރިީލފް ޯލުނގެ 

ޮގުތަގއި 2,100 ެއްއހާ ވިަޔފާިރައށް 364 މިިލައން ުރފިާޔގެ ޯލނުަވީނ ޫދޮކްށަފއި.  

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

އަާބީދަތއް  ަރށްަރާށއި  ހުިރހާ  ނިޒާަމުކން  ަދތުުރަފތުުރގެ  ުލިއަފޭސހަ  ައާސަސކީ  ެއއް  ުމިހންމު  ެއންމެ  ސިާޔަސުތގެ  ާރއްޭޖގެ  ޖަޒީރާ 

ގުުޅވާުލން. ަރއްިޔުތން ަރށު ަބްނުދން ފިުލަވިއިދުނން. ަތެކއްާޗއި ިހދުަމްތަތއް ާގްތޮކްށިދުނން. ވަީޒާފައށް ަރުށން ބޭަރށް ޮގސް ުދަވުހގެ 

ަމަސްއަކތް ނިމުުމން ާޢއިލާ ަކއިިރައށް އަނބުރާ ައއުަމށް ަމުގަފހި ޮކްށިދުނން. ިމޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާރއްޭޖގެ ުއތުުރގެ 

ޒަާމނީ  ޭބުނންވާ  ަދތުުރކުރުަމށް  ަދުށން  މަޝްޫރުއގެ  މި  ޭރިވަފއި.  ަވނީ  ާގއިުމކުރުަމށް  ނިޒާެމއް  ފެީރގެ  ަހިއ-ސްީޕޑް  ސަަރަހްއުދަތުކަގއި 

ބާުރދުވެީލގެ ފެީރަތާކއި، މި ނިޒާމް ިހްނގުަމށް ޭބުންނވާ ިއްނާސނީ ައދި ެއެހިނެހން ވަޞީަލްތަތއް ތަަރއްޤީ ކުެރިވެގްނާދނެ. ައދި ަރށްަރުށގެ 
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ތަަރއްޤީ  ވަޞީަލްތަތއް  ިމަކްނކަާމގުޅޭ  ޓަރިމނަްލަތާކއި  ޭބުންނވާ  ިޚދުަމްތިދނުަމށް  ަފިސންޖަުރްނަނށް  ކުރުާމއި  އަްޕގްޭރޑް  ަބނދަުރަތއް 

ކުރުަމްށެވސް މި ބަެޖުޓގެ ތެެރިއްނ ހަމަެޖިހަފިއޭވ.

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން، 

ެފާނއި ނަުރދަާމގެ ިޚދުަމަތކީ ޮކންމެ ަރއްިޔަތަކށްެވސް ލިިބޭދންެޖހޭ ައާސސީ ަޙއްެޤއް. ސަުރކާުރން ަވުޢދުެވަފިއާވޮގަތށް، އަުޅަގނޑުެމްނގެ 

ައާމަޒީކ 2023 ގެ ނިޔަަލށް ާރއްޭޖގެ ހުިރހާ ަރެށްއަގއިެވސް ާސފު ޯބެފާނއި ނަުރދަާމގެ ނިޒާމު ާގއިުމކުުރން. ައދި ިމާހަތަނށް ަމަސްއަކތް 

ެފާނިއ  ަރެށްއެގ  ެފުށން. މި ައްނނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި 169  ަރެށްއަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު އަމަލީ ަމަސްއަކތް  ުނެފށި ހުރި ހުިރހާ 

ނަުރދަމާ ނިޒާުމގެ ަމަސްއަކްތަތއް ކުިރައްށެގްނިދއުަމްށަޓަކއި 1.2 ބިިލައން ުރފިޔާ ހިަމާނަފިއާވނެ. ިމއީ، ޭވތުެވދިޔަ ެއްއެވސް ސަުރކާަރުކން 

ައތޮުޅަތުކަގިއ ިހްނާގަފިއނުާވވަުރގެ ޮބޑު މަޝްޫރެޢއް. 

ައދި  ިބާނކުުރން.  އިްޤތިާޞދު  ަރްއެޓިހޮކށް  ތިމާެވްއޓާ  ޮގެތްއަގއި  ދެެމެހްއެޓނިވި  ައާސަސކީ  ެއއް  ުމިހއްމު  ެއންމެ  އިްޤިތާސެދްއގެ  ނޫ 

ހަމަ ެއާއެއކު، ކޮިވްޑ-19ގެ ހާަލުތން އިްޤިތާސދު އަަރިއަގްނަނއިރު، ގްީރން ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތަކށް ާޖގަ ިދނުަމކީ ުމިހއްުމކަެމއް ކަަމށް 

ސަުރކާުރން ެދެކން. ިމޮގުތން، ިއާއަދކުަރިނވި ަހަކތަ ުއަފްއދާ ިމންވަރު ިއތުުރކުރުަމާށއި، ތެޔޮ ޭބުންނޮކްށެގން ކަަރްނޓު ުއަފްއދާ ިމންވަރު 

ަމުދޮކށް، ިއސްާރފު ުކަޑކުރުާމގުޅޭ މަޝްޫރުޢަތަކށް ޖުމްލަ 148 މިިލައން ުރފިޔާ ާވނީ ބަެޖޓު ކުރެިވަފއި. ިއާއދަ ކުަރިނވި ަހަކަތައށް ކުރާ 

ިއންެވްސޓްަމްންޓަތުކގެ ސަބަުބން ތިާމެވްއަޓށް ކުރާ ޭނެދވޭ ައސަުރަތއް ކުަޑކުރެވުުމގެ ިއތުުރން، ތެަލށް ކުރާ ޚަަރދު ުކަޑކުެރވި ާރއްެޖިއން 

ބޭުރވާ ަފިއާސގެ ިމންވަރު ކުަޑކުރެޭވނެ. ހަމަ ިމާއެއކު، ަރްއާކތެިރކަާމެއކު ުކނި ަންއތާަލއި ެމނޭްޖކުރުާމގުޅޭ  މަޝްޫރަތަކށް ޖުމްލަ 390 

މިިލައން ުރފިޔާ ބަެޖުޓަގއި ހިެމިނަފއިާވނެ. ަރށު ެފްނވަުރަގއި ުކނި ެމނޭްޖކުރުުމގެ ނިޒާްމަތއް ާޤއިްމކުރުަމށް 2021 ަވނަ ައހަރު ާޚއްޞަ 

ސަމާުލކަެމްއ ސަުރކާުރްނ ޭދނެ. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން، 

ެގދޮުރގެ  ދިމާެވަފިއވާ  ަރއްިޔުތްނަނށް  ަކަށވަުރޮކްށިދނުަމށް،  ަރއްިޔެތްއަކން  އުޅެވޭ  ދިިރއުޅުެމއް  ަޤދަރުވެރި  ިބާނޮކށް،  ާއއިާލެއއް  ަފޚުރުވެރި 

ާރއްޭޖގެ  މާެލާއއި  ެއއް އަމާޒު.  ފޯުރޮކްށިދނުަމކީ ސަުރކާުރގެ ެއންމެ ިއސް  ޯބހިާޔަވިހަކން  ަފުށަގއި  ައްތފޯރާ  ޯހަދިއދީ،  ަހއްލު  ަދިތކަަމށް 

ބަެޖުޓން  ިއުކިއޓީ  ޭބުނންވާ  ޭބުނންވާ  މަޝްޫރަތަކށް  ަހުއިސން  ެއފޯޑަބަލް  ޯހދުަމށް،  ަޙއްެލއް  ޯބހިޔާަވިހކަަމށް  ެއކި ސަރަަޙްއުދަތުކަގއި 

ފޯުރޮކްށިދނުަމށް 2021 ަވނަ ައހަރު ަވނީ ހިެމިނަފއި. ސަުރކާުރގެ އަމާަޒކީ، ައއު ަހުއިސްނގ މަޝްޫރުޢަތުކގެ އަމަލީ ަމަސްއަކތް ީވާހެވސް 

އަަވަހަކށް ެފށި، ައދި ިމހާރު ކުިރައްށދާ މަޝްޫރުއަތއް ިނންަމއި ފްެލްޓަތއް ަހއްުޤވާ ފާާރްތަތަކށް ަހވާުލކުުރން. ަހުއިސން މަޝްޫރުއަތަކށް 

ޖުމްލަ 716 މިިލައން ުރފިޔާ 2021 ަވނަ ައހަަރށް ބަެޖުޓކުރެިވަފިއާވނެ. 
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ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

2019 ަވނަ ައހަރު ިއދާރީ ާދއިާރަތއް ލާމަުރކަޒީ ުއސޫުލން ިހްނގުުމގެ ާގޫނަނށް ާވނީ ޮބެޑތި ިއސްާލުހަތެކއް ެގެނވި، ަކުއްނސިްލަތއް 

ބާުރވެިރކުުރަވއި، މާލީ ުފުދްނތެިރަކން ިއތުުރޮކށް ިދނުުމގެ ަމުގަފިހޮކްށީދަފިއ. ިމޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަރު، ލާމަުރކަޒީ ާގޫނނާ ެއްއޮގްތވާ 

ޮގުތގެ ަމިތން ފުަރތަމަ ަފހަަރށް ަކުއްނސިްލަތަކށް "ބްޮލކް ގްާރްނޓް" ުނަވތަ ހިލޭ ެއހީ ެދިވަފއި. ިމޮގަތށް ަކުއްނސިްލަތަކށް ދޭ ހިލޭ ެއީހގެ 

ޖުމްލަ ިމްނވަަރކީ ޑޮެމްސިޓކް ެރެވިނުއގެ 5 ިއްނަސްއަތިއގެ ިއތުުރން، ބިާމއި، ަރށްަރާށއި، ފަާޅއި ފަުރަފދަ ަތްނަތުނން ކުީލގެ ޮގުތަގއި 

ލިބޭ އާްމަދީނގެ 40 ިއްނަސްއތަ. ީމގެ ިއތުުރން، ަކުއްނސިްލަތުކން ފޯުރޮކްށދޭ ުމިނސިޕަލް ިޚދުަމްތަތުކގެ ފީ ގެ ޮގުތަގއި ލިބޭ އާްމަދނީ 

ަކުއްނސިްލަތަކށް ލިޭބނެ. ިމޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަރު ަކުއްނސިްލަތަކށް ބްޮލކް ގްާރްނުޓގެ ޮގުތަގއި 1.2 ބިިލައން ުރފިޔާ ިދނުަމށް ާވނީ 

ުހަށހަާޅަފިއ.

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

ގުުޅްނހުރި  ަރއްިޔުތްނާނއި ީސދާ  ޕްޮރގްރާްމަތއް ާހސިުލކުރުާމއި،  ަމއި  ެމިނެފްސޯޓގެ  ޖަޒީރާ  ބަެޖަޓކީ  ައހަުރގެ  ަވނަ  ޖުމުަލޮކށް 2021 

މަޝްޫރުއަތއް ކުިރައށް ެގްނިދއުާމއި، އިްޤިތާސދު އަުލން އާާރްސުތޮކށް ިސްނަދާފުތޮކށް ވިުލންވެިރަކން ިއތުުރކުރުާމއި ސަަރަހްއދީ ތަަރއްީޤައށް 

ކުރާ ޭހދަ ކުިރައށް ެގްނާދނެ ބަެޖެޓއް. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓު މި މޭރުުމން ިހްނަގން ުމިހއްުމވާ ސަބަަބކީ، ައދި ިފްސކަލް ޕޮިލސީ 

ެމުދވެިރޮކށް އިްޤިތާސދު ެނެގެހްއޓުަމށް ކުރަުމްނދާ ަމަސްއަކތް މި ަވުގތު މަޑުަޖްއސާލުަމކީ ުބްއދިވެިރކަަމަކށް ނުުވން. ައދި މި ަވުގަތކީ 

ަފިއސާ  އިްޤިތާސުދަގއި  ެއީހތެިރވެ،  ަރއްިޔުތްނަނށް  ވިަޔފާިރަތާކއި  ދިެވހި  ެމދުވެިރޮކށް  ިއްނެވްސޓްަމްނޓް  ޕަބްިލކް  ަރްއެޓހި  ތިމާެވްއޓާ 

ަދއުރުާވނޭ ަމުގ ޯހަދިއޭދންެޖހޭ ަވުގަތްށުވން. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

ެދން އަުޅަގނޑު މި ބަަލއިަލނީ 2021 ަވަނ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރާ އާްމަދީނައްށ.

2021 ަވނަ ައހަރު ޖުމްލަ އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ަދއުަލަތށް ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 17.8 ބިިލައން ުރފިޔާ. ިމއީ ާއންމު 

ޮގެތްއަގއި ަދއުަލަތށް ލިބޭ އާްމަދީނއާ އަަޅއިބަާލއިރު ވަަރށް ބޮުޑަތން ުކޑަ ައަދެދއް. ނަަމެވސް މި ިހނގާ 2020 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް 

ަލާފކުެރވޭ އާްމަދީނައށްވުރެ 21 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދއް. އާްމަދނީ އަނބުރާ ޮކވިުޑގެ ކުިރން ހުރި ިމްނވަރާ ހަަމައށް ައްނާނެނކަަމށް 

ެބެލެވީނ 2023 ަގއި. 
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2021ގެ އާްމަދީނގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތަކށް ބަާލއިރު، ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި 9.8 ބިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރެވޭ. ައދި ެޓްކސް ޫނން 

ޮގްތޮގުތން ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 5.8 ބިިލައން ުރފިޔާ. ީމގެ ިއތުުރން، ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި 2.2 ބިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށްެވސް 

ަލާފކުރެވޭ. 

އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމާށއި ސިާޔަސުތަތަކށް ަބދަލު ެގަނއުުމގެ ޮގުތން ައްނނަ ައހަރު އާްމަދީނގެ ަބެއއް ސިާޔަސުތަތަކށް ަބދަލު ެގްނަނން 

ޭރިވަފިއވޭ. ިމޮގުތން ިމހާރު ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހަގއިވާ ެއއަރޯޕޓް ސަރިވސް ޗާޖް ައދި ެއއަރޯޕޓް ޑިވެލޮޕްަމްނޓް ީފައށް ަބދަލު ެގަނއުުމގެ 

ބިލް ާފސްވެ، ައްނނަ ައހަުރގެ ެމުދތެެރިއން ެފިށެގން ަތްނފީުޒކުެރޭވެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފިއާވނެ. ައދި ިރއަލް ެއްސޭޓޓް ޓޫރިޒަމް ފުާޅޮކށް، މި 

ިސާނައުތން އާްމަދނީ ޯހދުަމށް ބެިލަފއިާވނެ. ައދި ާރއްޭޖގެ ެއންމެ ުއތުާރއި ެދުކުނން އާ ރިޯޒްޓަތއް ތަަރއްީޤކުރުަމށް ހުުޅވާލުަމށް ޭރިވަފއިވޭ. 

ައދި ފްިރުކެއްނސީ ސްެޕްކޓްރަމް ޗާެޖއް ެނގުަމާށއި އާ ޓެެލކޮމް އޮޕަޭރޓަަރަކށް ަލިއަސްނސް ިދނުަމށް ހުޅުވާލުަމށް ޭރިވަފިއވޭ. ައދި ާރއްޭޖގެ 

ަރްށަތުކގެ ިބން، ަވިކން ާޚްއަސޮކށް ިހްއާކަފިއވާ ިބްނަތުކގެ ަވކި ިއްނަސްއަތެއއް، ާއންުމްނަނށް ިވްއކުަމށް ހުުޅވާެލޭވނެ. ައދި ެލޫގން ޭލްނޑް 

ޮކްނސެްޕޓެެއް ަތއާަރްފޮކށް، ަވކި ުއސޫުލަތެކްއގެ ތެެރިއން ަރށްަރުށގެ ފަުޅަތްއެވސް ބިެމކޭ ެއްއޮގަތށް ތަަރއްީޤކުރުަމށް ހުޅުވާެލޭވނެ. ީމގެ 

ިއތުުރން ާޕިކްނގ ސްޮލްޓަތއް ަހަދއި ުކއްަޔްށިދނުާމއި ޮކންޖެަޝން ޗާެޖއް ަތއާަރުފކުރުަމްށެވސް ރޭިވަފިއވޭ. ިމޮގުތން އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް 

ުހަށހަާޅ ަކްނަތްއަތުކން ައްނނަ ައހަރު 1.2 ބިިލައން ުރފިާޔ ޯހޭދެނކަަމްށ ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވެނ.

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

އަުޅަގނޑު ކުިރްނެވސް ާފަހަގކުިރަފަދިއން، 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަދއުަލަތށް އާްމަދނީ ާއއި ހިޭލެއީހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުަރނީ 17.8 

ބިިލައން ުރފިޔާ. ައދި ޚަަރދު ާވނެ ކަަމށް ބެލެެވނީ 33.3 ބިިލައން ުރފިޔާ. ެއެހްނކަުމން، 2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަޅާ ބަެޖަޓކީ 15.5 

ބިިލައން ުރފިާޔިއން ެޑިފިސޓް ބަެޖެޓއް. ިމއީ ުއެފްއުދްނތެިރކަުމެގ ިނސްަބުތން ބަާލއިރު 23.4 ިއްނަސްއަތ.

ސަުރކާަރކީ އިްޤިތާސުދަގއި މި ހާަލުތަގއި ހަަރާކްތތެިރވާ ަމިއަގނޑު ހަަމެއަކނި ފަާރަތްށވުުމން، ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސުދގެ ަމއި ިއންީޖުނކަަމްށވާ 

ޕްަރިއެވޓް ެސްކޓަރު ައނބުރާ ިހނަގިއަގްނަންނެދން ަކުއްނޓަރިސކްިލކަލް ިފްސކަލް ޕޮިލީސެއއް ިހްނަގންެޖހޭ. ވިަޔފާިރަތަކށް ެއީހތެިރވެ، 

ވިަޔފާިރަތއް ކުިރއަާރނެ ަމގު ޯހަދިއޭދންެޖހޭ. ގޭިބީސަތަކށް ެއީހތެރިވެ، ހާުލަގއި ެޖުހނަ ުނދީ ިހެފެހްއޭޓނެ ޮގްތަތއް ޯހަދންެޖހޭ. ިމހާ ޮބޑު 

ެޑިފިސޓް ބަެޖެޓއް ިހްނަގން ެޖިހަފިއަވނީ ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސދު ިއތުަރށް ޯގްސވިޔަ ުނދީ މި އަިޑަގނުޑން ަމއްަޗށް އެޭރތޯ ަމަސްއަކްތކުރުަމްށ.

މި ބަެޖޓު ަތްނފީުޒކުރެޭވެނތޯ ކުެރވޭ ުސވާުލގެ ަޖވާބު ައިއސް ުހްއެޓނީ ަފިއޭންނސް ލިޭބެނތޯ ކުރެވޭ ސުވާުލަގއި. މި ބަެޖާޓއި ަފިއޭންނިސްނގ 

ޕްޭލން ެއކުަލވާާލަފއިަވނީ ސަުރކާުރގެ ަމިއަގނޑު ސިާޔަސުތަތާކއި ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ިމާހަތަނށް ކުެރިވަފިއވާ ަމަސްއަކްތަތުކގެ ަމއްަޗށް. 

ބަެޖަޓށް ޯހދާ ަފިއޭންންސގެ ބޮޑުަބެއއް ޯހދުަމށް ޭރިވަފިއަވނީ ާރއްެޖިއން ބޭުރން. ީމގެ ޭބނުަމކީ ބޭރު ަފިއސާ ަވްނނަ ިމންވަރު ަމުދެވަފިއާވތީ، 
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ިމ އަިޑަގނުޑގެ ތެޭރަގިއެވސް ާރއްޭޖގެ ަރސްމީ ރިޒާްވ ިހެފެހްއޓުަމށް ެއީހތެރިވުާމިއ، ިދެވހި ުރފިާޔެގ ައުގިހެފެހްއޓުަމްށ ެއީހތެިރުވން. 

ިމޮގުތން ައްނނަ ައހަރު 300 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ުސޫކެކއް ިވްއކުަމށް ަވނީ ޭރިވަފއި. ިމއީ ިއސްލާިމކް ކޯޕަރޭަޝން ފޮރ ދަ ިޑވެލޮޕްަމްނޓް 

ޮއފް ދަ ޕްަރއިެވޓް ެސްކޓަރ )ައިއ.ީސ.ޑީ( އާ ގުިޅެގން ިވްއކުަމށް ހަމަެޖިހަފިއވާ ުސޫކެކއް. މި ކަުމގެ ެއގްރީަމްނެޓއް ިމހާރުެވސް ެއފަާރާތެއކު 

ަވނީ ެހިދަފއި. ީމގެ ިއތުުރން ިއނޮެވިޓވް ަފިއޭންނިސްނގ ގެ ޮގުތަގއި ގްީރން ޮބންެޑއް ުނަވތަ ބްލޫ ޮބްނެޑއް ިވްއކުަމށް ަމަސްއަކްތކުެރޭވނެ. 

މި ޮބންުޑން 100 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ޯހޭދތޯ މަަަސްއަކްތކުެރޭވނެ. ައދި ޭދދޭ ަޤއުުމަތުކްނާނއި ަބިއނަްލައގުވާމީ ޖަިމއްާޔަތއް ެމުދވެިރޮކށް 

150 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ޯހދުަމށް ޭރިވަފިއވޭ. ައދި ިމޫނަނސް ަބިއނަްލއަްޤވާމީ ޖަިމއްާޔަތާކއި ަރހުަމްތތެރި ަޤއުުމަތާކެއކު ަފިއޭންނސް 

ޯހދުުމގެ ަމަސްއަކްތަތެކއް ަވނީ ކުރެިވަފއި. މި ަމަސްއަކްތަތއް މި ަވުގަތށް ަމޑުަޖްއސާެލިވަފިއަވނީ ުދނިޭޔގެ ާމެކުޓަތއް ަރނގަޅު ަވްނެދން. 

ިމޮގުތން ޖަާޕާނެއކު ިމދިޔަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓގެ ތެެރިއން ަމަސްއަކްތެފިށ ސަމުާރއީ ޮބންުޑ ާފަހަގޮކށްަލން. 

ީމގެ ިއތުުރން ާރއްޭޖގެ ެއތެޭރގެ ާމެކަޓށް ޓްރެޜަރީ ބިާލއި ޮބންޑު ިވްއަކިއެގން ެނޓް ަފިއޭންނިސްނގ ޮގުތަގއި 3.7 ބިިލައން ުރފިާޔގެ ަފިއސާ 

ިއތުަރްށ ޯހދުަމށް ރޭިވަފއިވޭ. ިމީއ ކުީރ ައހަރު ަތުކގެ ޑޮެމްސިޓކް ާމެކުޓެގ ެނޓް ަފިއޭންނިސްނގ ޮގުތަގިއ ޯހިދ ައަދަދްށވުެރ ުކޑަ ައަދެދއް. 

ީމގެ ިއތުުރން، ވިަޔފާިރަތުކަގއި ސަުރކާުރގެ ިހްއާސުކަޑޮކށް ޕްަރއިެވަޓއިްޒކުރުަމކީ ސަުރކާުރގެ އަމާެޒއް. ީމގެ ޭބނުަމކީ ުކްނުފިނަތަކކީ ިހްނުގން 

ިޑވިެޑްނެޑއް  ބޮޑު  ެއންމެ  ަދއުަލަތށް  ތެެރިއން  ުކްނުފިނަތުކގެ  ިހްއާސވާ  ެހުދން. ސަުރކާރު  ުކްނުފިނަތަކަކށް  ނެރޭ  ަފިއދާ  ައދި  ަރނގަޅު 

ުކްނުފިނަތއް.  ިލްސުޓކުެރިވަފިއވާ  ާމެކުޓަގއި  ްސޮޓކް  ުކްނުފިނަތާކއި  ޮއްނނަ  ިހްއސާ  ެސްކޓަުރގެ  ޕްަރއިެވޓް  ައްނަނީނެވސް  ަދްއކަުމން 

ދިާރސާ  ެއކި  ައދި  ުމިހއްުމކަެމއް.  ުމްސަތގުބަަލށް  ަފްއސިަޔކުރުަމކީ  ުކްނުފިނަތއް  ދިމާަލށް  މި  ަދުށން،  ުއސޫެލްއގެ  ަވކި  ެއެހްނކަުމން 

ޕްަރއިެވަޓއިްޒކުރުުމގެ  ޯހދުާމއި،  ާޕްޓނަުރން  ްސޓްެރޓިިޖކް  ިލްސުޓކުރުާމއި،  ުކްނުފިނަތއް  ެއެހްނކަުމން  ިރކޮެމންޑޭަޝެނއް.  ރިޯޕްޓަތުކގެ 

ަމަސްއަކތް ަފަށިއަގތުުމގެ ޕްޭލްނަތއް ބަެޖުޓަގއި ހިެމނޭ. ިމޮގުތން 462.6 މިިލައން ުރފިޔާ 2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފިއާވނެ. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި މެމްބަުރން، 

ކުޅެޭވނީ  ރޯެލއް  ުމިހއްމު  ެއންމެ  ިއްގިތާސުދަގއި  ަވުގތު  މި  ަވުގތު.  ިހަފަހްއަޓްނވީ  ުހްއުޓަނުނދީ  ހަަރާކްތަތއް  އިްޤިތާސދީ  ަވުގަތކީ  މި 

ސަުރކާަރށް، ިފްސކަލް ޕޮިލީސގެ ތެެރިއން. ިއްގިތާސދީ ކުިރއެުރން ައަވްސޮކށް، މި ައިޑަގނުޑން އަަރިއަގތުަމށް ކުަރންެޖހޭ ޮކންމެ ކަެމއް 

ސަުރކާުރން ކުާރނެ. ނަމަެވސް އިްޤިތާސދު ެމނޭްޖކުރުަމްށަޓަކއި މި ަވުގތު ޭދން ޮއތް ފަުރާވގެ ަސއިޑް ިއެފްކަޓކީ ދަަރނި ަމއްަޗށް ިދުއން. 

ިމޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަރު ނިޭމއިރު ާރއްޭޖގެ ދަަރނި 82.8 ބިިލައން ުރފިާޔައށް އަާރެނކަަމށް ބެލެވޭ. ިމއީ ީޖޑީީޕގެ ިނސްަބުތން 124.8 

ިއްނަސްއތަ. 
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

މި ަވުގތު ދަަރނި ަމއްަޗށް ދިޔަ ނަމަެވސް، ެމދުާރްސާތަގއި ދަަރނި ުކަޑކުެރޭވނެ. ެމދުާރްސާތަގއި ދަަރނި 'ަސްސެޓިއނަބަލް' ަމަގށް ެގްނަނން، 

ޖީޑީޕީ ިއތުުރކުަރންެޖހޭ. ީޖޑީޕީ ިމހާރު ަދަށްށދާ ދިުޔން ުހްއޓުަމަކށް ެގެނސް، 2021 ަވަނައހަރު 'ގްޯރތް ާޕތް' ައަކށް ާދންެޖހޭ. 2021 

ަވަނައހަރު ބަެޖުޓގެ އަމާަޒކީ ިމއީ. ސަުރކާުރގެ އަމާަޒކީ ނޮިމނަލް ީޖ.ޑީ.ޕީ ކުިރއަރާ ިމންވަރު ދަަރނި ަމއްަޗށް ދާ ިމްނވަަރށްވުރެ ަމީތަގއި 

ެބެހްއުޓން. 

ނަަމެވސް ޮކވިްޑާއއި ެހދި ައްނދާާޒކުރި ޮގާތއި ޚިާލަފށް ޖީޑޕީ 29.3 ިއްނަސްއތަ ިއން ަދްށވެ، އާްމަދނީ ަދށްވުާމއި ގުިޅެގން ިއތުރު ދަަރނި 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން ދަަރީނގެ ިމންވަރު މިަވނީ ިއތުރުެވަފއި. ެއެހްނކަުމން ދަަރނި ެމނޭްޖޮކށް ބެެލެހްއޓުަމށް  ަނަގންެޖހުުމން، 

ަދނީ  ިމކަުމަގއި ސަުރކާުރން  ކުރަުމން.  ަދނީ  ިމހާުރެވސް  ެޖޭހނެ.  ކުަރން  ައހަުރަތުކަގއި  ިގނަ  ޮއތް  ކުިރައށް  ަމަސްއަކްތަތެކއް  ިގަނުގނަ 

ތަޖްރިާބކާުރްނގެ ަލާފާއއި އިރުާޝދު ޭބުންނކުރަުމން. ިމކަުމަގއި މި ިއއްަޒްތތެރި މަޖުިލުހގެ ަލާފެވސް ޭބުންނކުރަުމން ެގްނާދަނން. ދަަރީނގެ 

ިނސްަބތް ދެެމެހްއެޓިނވި ަމަގށް ެގަނއުަމކީ ކުަރންެޖހޭ ކަެމއް. ދެިމެހްއެޓިނވި ަމަގށް ެގަނއުަމށް 'ިފްސކަލް ޮކްނސޮިލޑޭަޝން' ނުަވތަ ކަމަރު 

ބާުރކުރުަމކީ ިމަވުގތު ުބްއިދވެިރކަެމއް ޫނން. ކަމަރު ބާުރކުަރްނާވނީ ިރަކވަީރައށް ަފހު. އްޤިތާސދީ ތަޖުރިާބކާުރން ެދކޭ ޮގުތަގއި ޮކވިްޑ-19 ެގ 

ަތދުަމުޑކަަމކީ ކުރު ުމްއަދުތގެ ަމްއސަަލެއއް. އަުޅަގނޑުެމން ިމއީ ައހަުރަތަކަކށް ިދުގދެިމެގްނދާ ަމްއސަަލައަކށް ަހަދިއެގން ުނާވނެ. ސަުރކާުރގެ 

ސިާޔަސުތަތއް ަބްއަޓްނ ކުރެިވަފިއާވނީ ިމ ހާަލުތން ައަވަހށް އަަރިއަގނެ އިްޤިތާސދު އަުލން އާާރްސުތކުރުަމްށ.

ޮކްނފަެރްނެސއް  ކްރެިޑަޓރސް  ޯފަކްސޮކށް،  ިމކަަމށް  ައދި  ެނުގން.  ޯލނު  ޮކްނސެަޝނަލް  ެނގުުމަގއި  ޯލނު  އަމާަޒކީ  އަުޅަގނޑުެމްނގެ 

ޭބއްވުުމގެ ަމަސްއަކްތަތއް ަދީނކުރަުމން. ީޖ-20 ެޑޓް ަސސްެޕންަޝން ިއނިިޝޭއޓިްވަގއި އަުޅަގނޑުެމން ިމހާރު މި ަވނީ ަބއިވެރިެވަފއި. 

ިމ ަސްސެޕްނަޝްނ 2021 ަވަނައހަރު ިއތުަރށް ކުިރައށް ެގްނާދނެ. ީމގެ ިއތުުރްނެވސް ތަޖްރިާބކާުރްނގެ ެއީހާއެއކު ިގނަ ަކްނަތްއަތެކއް 

ކުރުަމށް ޭރިވަފއިވޭ. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި މެމްބަުރން، 

ާރއްޭޖގެ ދަަރނި ަމއްަޗށް ިދއުާމއި އިްޤިތާސދީ ކުރިަމގާެމދު ހިާރްސަތެކއް ހުިރަކން ެއއީ ދެަބްސެވޭވކަެމއް ޫނން. ނަަމެވސް ިމއީ ާރއްެޖައށް 

ެއަކނި ދިމާވި ކަެމއް ޫނން. ިމއީ ސިާޔަސުތަގއި ހުރި ޯގެހއް ޫނން. ކޮިވްޑ-19ގެ ކުިރން 2020 ަވަނައހަރު ާފްސކުރި ބަެޖްޓަގއި ެމދު 

ާރްސާތަގއި ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން ދަަރނި ުކަޑކުރުުމގެ ޕްޭލން ާފަހަގޮކްށަފިއާވނެ. ައދި ހަަމެއާއެއކު ދަަރނި ިރޯކްޑކުރުާމއި ައދި 

ޓްާރްނސްޕޭަރްނީސަގއި ާފަހަގޮކށްެލވޭ ކުިރއެުރްނަތއް މި ސަުރކާުރން ޯހާދަފއިާވަކން ާރއްޭޖގެ ިއްގިތާސދާ ެބޭހޮގުތން ެއކި ފަާރްތަތުކން ނެރޭ 

ރިޯޕްޓަތުކަގއި ާފަހަގކުރަުމްނދޭ. ިމިއން ަރނގަަޅށް އެަބެއނގޭ އަުޅަގނޑުެމްނގެ ސިާޔަސުތަތއް ހުރީ ަރނގަޅު ަމުގަގިއަކން. ައދި ޮކވިްޑ-19 ާއ 

ގުިޅެގން އިްޤިތާސުދ ެނެގެހްއޓުަމްށ ަކުއްނަޓރިސކްިލކަލް ިފްސކަްލ ސިާޔަސެތްއ ެގްނގުޅުަމީކެވސް އިްޤިތާސަދށް ެއންމެ ަފިއާދހުިރ ޮގްތ.
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ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި މެމްބަުރން، 

ެއނިގަވަޑިއަގްނަނާވނޭ ަފަދިއން، ކޮިވްޑ-19 އާ ެއކު ދިމާވި އިްޤިތާސދީ ޮޝާކެއކު، ުދނިޭޔގެ ވަަރށް ިގނަ ަގއުުމަތުކގެ ކްެރިޑޓް ޭރިޓްނގ ަވނީ 

ަދްށޮކްށަފއި. ެއޮގުތން، ކްެރިޑޓް ޭރިޓްނގ އެެޖްނީސަތުކން ަވނީ މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ާރއްޭޖގެ ކްރެިޑޓް ޭރިޓްނގ ެވސް ަޑުއްނގްރޭްޑޮކްށަފއި.  

ކުިރން ާފަހަގކުިރެހން، ޮކވިްޑ-19ގެ ހާަލތާ ގުިޅެގން ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސަދށް ޮކްށަފިއވާ ައސަރު ބޮޑު. ެއެހްނކަާމެއކު ާރއްޭޖގެ ުއެފްއުދްނތެިރކަާމއި 

ނޮިމނަލް ީޖޑީޕީ ަވނީ ަދށްެވަފއި. އިްޤިތާސދު ެނެގެހްއޓުަމށް ކުރާ ަމަސްއަކުތަގއި ދަަރނި ަވނީ ބޮުޑެވަފއި. ނަަމެވސް، ިދެވހި ސަުރކާުރން 

ދަަރނި ައާދކުާރނެ. ދަަރނި ައާދކުރުަމްށަޓަކއި ކުަރން ެޖހޭ ޕްޭލްނަތއް ަވނީ ޮކްށަފއި. ައދި ދަަރނި ެމނޭްޖކުެރޭވެނކަުމގެ ިއތުބާުރެވސް އެަބޮއތް. 

ެއެހްނނަަމެވސް، ދަަރްނާނއި ދަަރނި ައާދކުރުުމގެ ޤާބިުލކަމާެމދު ެއކި ފަާރްތަތަކށް މި ހާަލުތަގއި ސުވާލު ުއެފޭދނެ. އެ ަފދަ ަކންބޮުޑުވްނަތަކށް 

އަުޅަގނޑުެމން ެއޑްެރްސކުާރނީ ހާަލތު ިއތުަރށް ޯގްސުނާވޭނެހން ިވްސުންނތެިރކަާމެއުކަގިއަކން ޔަީޤްނޮކށް އަރުަވން. މި ހާަލުތން އަަރިއަގތުަމށް 

ެއންެމްނގެ ެއއްބާރުުލން ޭބުނންާވަކން މި ފުުރަސުތަގއި ާފަހަގކުަރން. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

2018 ަވނަ ައހަުރގެ ޮނވެމްބަރ 17 ަވނަ ުދަވހު މި ސަުރކާރު ވެިރކަަމށް ހަވާުލީވއިރު ަޤއުަމށް ދިާމެވަފިއވާ ިގނަ ަމްއސަަލަތަކށް 2 ައހަރު 

ތެޭރަގއި ބަެޖޓް ތެޭރން ަހއްލު ޯހދުަމށް ިގނަ ުގނަ ަމަސްއަކްތަތެކއް ާވނީ ކުރެިވަފއި. ެއެހން ނަަމެވސް 2020 ަވނަ ައހަރު ނިިމެގން ިމަދނީ 

ބަެޖްޓަގއި ަކނަޑއެޅި ވަަރށް ިގނަ ަކްނަތްއަތެކއް ެއޮގަތށް ެބެހްއޓުަމްށަފހު ބަެޖޓް މުިޅން ެއެހން ދިާމައަކށް ިމސްރާބު ަބދަލު ކުަރން ެޖުހނު 

ައހަެރްއެގ ޮގުތަގިއ.

ާރއްޭޖގެ ިފްސކަލް ސިާޔަސތު ިމހާރު ަބްއަޓްނވަުމން މި ަދނީ ކޮިވްޑ-19 އާ ެއކު ދިމާވި ބޮޑު އިްޤިތާސދީ ޮޝުކން ެއކި ފަާރްތަތަކށް 

ައދި  އިްޤިތާސދީ  ެއަކަށއަޅާ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19  ަމއްަޗށް. ނަަމެވސް،  އަަރިއަގތުުމގެ  ިމހާަލުތން  ުކަޑކުރުަމާށއި،  ޮކްށަފިއވާ ައސަރު 

ިފްސކަލް ސިާޔަސަތކީ ކުރު ުމްއަދަތުކން ިނންމާލެޭވނެ ސިާޔަސެތއް ޫންނ. މި ސިާޔަސުތަތުކގެ ަބިއަތއް ެމދު ައދި ިދގުާރްސާތަގިއެވސް 

ކުިރައށް ެގްނަދންެޖޭހނެ. ިމޮގުތން، ާރއްޭޖގެ ދަަރީނގެ ިމްނަގނުޑަތއް ދެެމެހްއެޓިނވި ިމްނަގނުޑަތަކށް ެގްނަނން ަމަސްއަކްތކުަރން ެޖޭހނެ. 

ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ކުަޑޮކށް އާްމަދީނން ެދކޮޅު ެޖްއސޭ ޮގަތށް ަބްއަޓން ކުަރން ެޖޭހނެ. އިްޤިތާސދު ިސްނަދާފުތޮކށް ިއތުރު ިސާނައްތަތއް 

ުއަފްއަދން ަމަސްއަކްތކުަރން ެޖޭހނެ. ާރއްޭޖގެ ަވސީަލްތަތއް ހެޮޔޮގުތަގއި ޭބުނން ިހަފއި، ެއިއން އިްޤިތާސދީ ަމްނފާ ލިޭބނެ ަމުގަތއް ޯހަދން 

ެޖޭހނެ. މި ަތދުމަުޑކަުމން އަަރިއަގތުަމްށަފހު، ަފަހށް ަރްއާކކުރުަމާށއި ިފްސކަލް ރިޒާެވއް ުއެފްއދުަމށް ސަމާުލަކން ޭދން ެޖޭހނެ.  ައދި ެދން 

ައްނނަ މި ަފދަ ަތދުަމުޑކަަމަކށް ފުިރހަަމައށް ަތއްޔާރުެވަފއި ޮއްނަނން ެޖޭހނެ. ޖުމުަލޮކށް، މި ަވުގތު އަޅާ ފިޔަވަުޅަތކާ ގުުޅްނހުރި ެއެހން 

ސިާޔަސުތަތއް ެމދު ައިދ ިދގުާރްސާތަގިއ ކުިރައްށ ެގްނަދންެޖޭހެނަކން ާފަހަގޮކށްަލން. 
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ހަަމެއާއެއކު، އަުޅަގނޑުެމން މި ަވުގތުެވސް ަމަސްއަކްތކުަރްނާވނީ ަވސީަލްތަތާކއި މާލީ ހާަލަތށް ބަަލިއެގން. ަދއުަލުތގެ ޚަަރދު ެއފިަޝްންޓޮކށް، 

ައދި  ާވންެޖހޭ.  ޚަަރަދަކށް  ފޯާރނެ  ީސދާ  ަރއްިޔުތްނަނށް  ޮގުތަގއި  ހެޔޮ  ަނތީޖާ  ޭއގެ  ޚަަރަދކީ  ޮކންމެ  ކުރާ  ެޖހޭ.  ަމުދކުަރން  ިއސްާރފު 

ހުިރހާ  ަދއުަލުތގެ  ވުާމެއކު،  ަހަދންެޖހޭ.  ޚަަރަދަކށް  ކުރާ  ިމްނވަަރުކން  ަތްނދޭ  އާްމަދނީ  ިއުގިތާސާދއި  ތަުރތީުބކުެރވި،  ޚަަރުދަތއްެވސް 

ޮއީފަހުކންެވސް ބަެޖޓު ަތްނފީުޒކުރުުމަގއި، މި ުއސޫުލން ަމަސްއަކްތކުެރްއވުަމށް ަދްނަނަވން. ައދި މަޖިީލުހގެ ެއއްބާރުުލންެވސް މި ކަުމަގއި 

ލިޭބެނކަމާެމދު ަޝްއެކްއ ުނކުަރން. 

ިއއްަޒްތތެރި ަރީއސް، ިއއްަޒްތތެރި ެމންބަުރން،

މި ުހަށހެޅި ބަެޖަޓކީ ސަުރކާުރގެ ެއންމެ ުމިހއްމު އަމާުޒަތާކއި ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސދީ ހާަލތު އުޖާާލކުރުަމށް ސިާޔަސތު ރޭިވަފއިވާ ބަެޖެޓއް. 

އަުޅަގނޑުެމްނަނށް ަފިއޭންންސކުެރޭވނެ ެއންމެ ބޮަޑަކށް މި ބަެޖުޓަގއި އިްޤިތާސދީ އަމާުޒަތާކއި ަރއްިޔުތން ޭބުންނވާ ަކްނަކން ާހސިުލކުރުަމށް 

ޭރިވަފިއާވަކން ާފަހަގޮކށްަލން. އަުޅަގނުޑގެ ެއދުަމކީ މި ެދްނެނވި ަކްނކަަމށް ިރޢާަޔްތޮކށް ުހަށހަާޅަފިއވާ ބަެޖޓު މި ިއއްަޒްތތެރި މަޖިީލުހން 

ާފްސޮކްށެދްއުވން. ައދި ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސދު އަުލން އާާރްސުތޮކށް، ިސްނަދާފުތޮކށް، ވިުލްނވެިރަކން ިއތުުރކުރުަމާށއި، ާރއްޭޖގެ އިްޤިތާސދީ 

ުދވެލި ހަލުިވކުރުަމާށއި ސަަރަހްއދީ ތަަރއްޤީ ެގަނއުަމާށއި ސަުރކާުރގެ ެއންމެ ުމިހއްމު އަމާުޒަތަކށް ާވސިުލވުަމށް ކުރާ ަމަސްއަކުތަގއި މި 

މަޖިީލުހގެ ފުިރހަަމ ެއއްބާރުުލްނ ެދްއުވން. 

والسالم عليكم ورحمةهللا وبركاته

09 ޮނެވންބަރު 2020

އިބްާރހިްމ އަމީުރ

 ިމިންސޓަރ ޮއްފ ިފޭންންސ
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސއްިނ ަރްއިޔުތްނގެ ަމިޖލަީހްށ ުހަށެހޅުއިްވ 2021 ަވަނ ައަހުރގެ 
ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ، “ަބޖެްޓ ދާިރާސ ުކާރ ޮކިމީޓްނ” ދާިރާސުކަރްއަވިއ ިންނމިެވޮގތާމުެދ، 

ަރްއިޔުތްނގެ ަމިޖލުީހްނ ފްާސުކަރއްވާަފިއވާޮގުތގެ ރޯިޕްޓ

1.0 - ަތޢާުރފް

“ބަެޖޓު ދިާރާސކުރާ ކޮިމޓީ” ައކީ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ދިާރާސކުރުަމްށަޓަކއި، ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ ަގާވިއުދގެ 211 ަވނަ ާމްއާދގެ )ރ( 

ަގއިާވ ޮގުތގެަމިތްނ ެއކުަލވާާލަފއިވާ، ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ މާިލއްަޔުތ ކޮިމީޓާއިއ އިްޤތިާޞީދ ކޮިމީޓެގ ގުިޅަފއިާވ ކޮިމީޓެއކެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު، ބަެޖޓު ދިާރާސކުރާ ކޮިމީޓައށް ޮފުނއްާވަފއިަވނީ 09 ނޮެވންބަރު 2020 ވީ ހޯމަ ދުަވހު ޭބއްެވވި 

ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ިތންަވަނ ަދއުުރގެ 15 ަވނަ ޖަްލާސަގެއެވ.

ިމ ިރޯޕަޓީކ ަރްއިޔުތްނެގ ަމިޖީލުހެގ ަގާވިއުދެގ 212 ަވަނ ާމްއާދަގިއާވ ޮގުތެގަމިތްނ 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ދިާރާސކުރުުމގެ 

ަމަސްއަކތް ކޮިމީޓން ިނންަމއި، ބަެޖޓާެމދު މަޖިީލުހން ޮގެތއް ިނންެމވުަމްށަޓަކއި އެ ަގާވިއުދގެ 214 ަވނަ ާމްއާދގެ )ހ( ގެ ަދުށން ުހަށހަޅާ 

ރިޯޕެޓކެވެ. މި ރިޯޕުޓަގިއ ހިަމާނަފިއވާ ަޖދުވަުލަތަކކީ މި ރިޯޕުޓގެ ަބެއެކެވ.

 

2.0 - ަބޖެޓާ ގުޅޮޭގުތްނ ޮކމިޓީްނ ދާިރާސުކރި ަމުޢލޫމާުތ

ކޮިމީޓްނ ދިާރާސކުރި ަމޢުލޫާމުތަތުކގެ ައސްަލީކ:

ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންނސް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލަހްށ ުހަށހަުޅްއާވަފއިވާ 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓ؛  2.1  

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނުސން ޮފުނއްވުަމށް ކޮިމީޓން ެއިދަފިއވާ ަމޢުލޫާމުތގެ ތެެރިއން ކޮިމީޓައށް ޮފުނއްާވަފިއވާ، 2021 ަވަނ   2.2  

ައހަުރގެ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު )ަދއުަލުތގެ ެއިކެއކި ުމައްއަސާސަތާކއި ިމިންސޓްީރަތާކއި ޮއީފްސ/ަކުއްނސިްލަތުކގެ ބަެޖޓު( ގެ 

ިއތުރު ަތފްޞީުލ؛

II
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ފާުޅކުަރްއާވަފިއވާ  ތަޅުުމަގއި  މަޖިީލުހގެ  ެމންބަުރން  މަޖިީލުހގެ  ަރއްިޔުތްނގެ  ގުޭޅޮގުތން  ބަެޖޓާ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021  2.3  

ޚިޔާުލފުުޅަތްއ؛

ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންނާސއި، ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންންސގެ ކަާމގުޅޭ ޭބފުުޅްނާނއި ިމިންސޓަރ ޮއފް ިއޮކނޮިމކް ޑިވެލޮޕްަމްނޓް   2.4  

ައދި ިމިންސޓަރ ޮއފް ނޭަޝނަލް ޕްޭލިނންގ، ަހުއިސްނގ ެއންޑް ިއްނފްާރްސޓްަރކްޗަރ ކޮިމީޓައށް ވަަޑިއެގން ިހްއާސކުެރްއވި 

ަމޢުލޫާމުތ؛

ިމނިަވން ުމައްއަސާސަތުކން ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން ކޮިމީޓައށް ޮފުންއާވަފިއވާ ިސީޓަތާކއި އެ ުމައްއަސާސަތުކގެ ކަމާެބހޭ ޭބފުުޅން   2.5  

ކޮިމީޓައށް ަވަޑިއެގްނ ިހްއާސކުެރްއވި ަމޢުލޫާމތު؛ 

ޭބފުުޅން  ކަމާެބހޭ  ޮއތޯިރީޓގެ  އެ  ިސީޓާއއި،  ޮފުންއވި  ބަެޖާޓގުޭޅޮގުތން  އތޯިރީޓގެ  އެ  ޮއތޯިރީޓން  ޕްޮރެޓކްަޝން  ފެމިލީ   2.6  

ކޮިމީޓައށް ވަަޑިއެގްނ ިހްއާސކުެރްއވި ަމޢުލޫާމުތ؛ ައިދ

މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓާއއި ޮއިޑޓަރ ެޖނެރަްލގެ ޮއީފުހން ބަެޖޓު ދިާރާސކުރާ ކޮިމީޓައށް ެދްއާވަފިއވާ ަފްނނީ ަލަފާއއި،   2.7  

މޯްލޑިްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓެގ ގަވަުރނަާރއި ޮއިޑޓަރ ެޖނެރަްލ ކޮިމީޓައށް ވަަޑިއެގްނ ިހްއާސކުެރްއވި ަމޢުލޫާމުތ؛

 

3.0 - ޮކމިީޓގެ މަަސްއަކތް ުކރިައްށގްެނދަިޔޮގތް

ބަެޖޓު ދިާރާސކުރާ ކޮިމީޓގެ ފުަރތަމަ ަބްއދަުލުވން ާބއްާވަފއިަވނީ 09 ޮނެވންބަރު 2020 ަވނަ ުދަވުހަގެއވެ. އެ ަބްއދަުލވުުމަގއި ކޮިމީޓައށް 

ހާޒިރުވެ ޯވުޓަގއި ަބއިވެރިވި ެމންބަުރްނގެ އަޣުލަިބއްަޔުތން ކޮިމީޓގެ މުަޤއްރިުރކަަމށް ކިނިބދޫ ާދއިާރގެ ެމންބަރު މުަޙއްަމދު ނާޝިޒު، ައދި 

ކޮިމީޓގެ މުަޤއްރިުރެގ ަނއިުބކަަމްށ އަިލުފިށ ާދއިާރގެ ެމންބަރު މުަޙއްަމދު ރަީޝދު ުޙަސިއން ިއްނިތޚާުބކުިރެއެވ.

ެއައްށަފހު، ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ ަގާވިއދާ ެއްއޮގަތށް ބަެޖޓު ދިާރާސކުރާ ކޮިމީޓގެ ިހްނގާ ަގާވިއދު ާފްސކުރުަމްށަފހު، ކޮިމީޓގެ ަމަސްއަކްތަތއް 

ކުިރައްށެގްނާދެނ ޮގަތކާެމދު މަްޝވަާރކުިރއެވެ. 

ަވަނ   214 ަގާވިއުދގެ  މަޖިީލުހގެ  ަރއްިޔުތްނގެ  މަްޝވަާރކުެރއްވުަމްށަފހު،  ތާވަލާެމދު  ކުިރައްށެގްނާދެނޮގުތގެ  ަމަސްއަކްތަތއް  ކޮިމީޓގެ 

ާމްއާދަގއިވާ ޮގުތގެަމިތން، ކޮިމީޓގެ ަމަސްއަކތް ފުިރހަަމޮކށް ކޮިމީޓގެ ރިޯޕޓު ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލަހށް ުހަށހަާޅނެ ުސްނަގިޑައކީ 19 ޮނެވންބަރު 

2020 ވާ ބުާރްސަފިތ ުދަވްސކަުމަގިއ ަކނަޑއެިޅއެވެ. 

ކޮިމީޓގެ ަމަސްއަކތް ކުިރައްށެގްނދިޔުުމެގޮގުތން ކޮިމީޓން ޖުމްލަ 11 ަބްއދަުލުވން ޭބއްިވއެވެ. ައދި އެ ަމަސްއަކުތަގއި ކޮިމީޓގެ ެމންބަުރން 

ާގްތަގނަޑަކްށ 19 ގަިޑއިާރއި 50 ިމެންޓ ޭހަދޮކްށަފިއެވއެވެ. 



xxIv

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

4.1 – ަބޖެޓާގުޅޮޭގތްުނ ަމުޢލޫމާުތ ހުޯދަމްށ ެދްނެނިވ ފާަރތަްތްއ

ުމައްއަސާސަތުކން  އެ  ބަެޖޓާެމދު  ަކނަޑއަާޅަފިއވާ  ުމައްއަސާސަތަކށް  ިމނިަވން  ބަެޖުޓަގއި  ަދއުަލުތގެ  ަލާފކުރާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

ެދކެަވަޑިއަގްނަނާވޮގތް ާސުފކުރުަމށް ކޮިމީޓގެ ފަާރުތން އެ ުމައްއަސާސަތަކށް ިސޓީ ޮފުނިވެއވެ. ައދި ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ ަގާވިއުދގެ 212 

ަވނަ ާމްއާދގެ )ށ( ައށް ިރޢާަޔްތޮކށް 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން ަފްނނީ ަލފާ ޯހދުަމށް ކޮިމީޓގެ ފަާރުތން 

މޯްލޑިްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓެގ ގަވަުރނަަރާށިއ އޮިޑޓަރ ެޖނެރަަލްށ ިސީޓ ޮފުނިވެއެވ.

ެއޮގުތން، ަމޢުލޫާމތު ޮފުންއވުަމްށ ކޮިމީޓްނ ެއިދަފިއވާ ިއދާާރަތއް ތިީރަގއި ެއަވީނެއެވ

4.1.1 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންންސ.  

އޮިޑޓަރ ެޖނެރަްލގެ ޮއީފސް.   4.1.2  

މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓ.  4.1.3  

ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ ިއދާރާ.   4.1.4  

ޖުޑީޝަްލ ސަރިވްސ ކޮމިަޝްނ.  4.1.5  

ޑިާޕޓްަމްނޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް އެޑްިމިންސޓްރޭަޝްނ.  4.1.6  

އިެލކްަޝްންސ ކޮމިަޝން.   4.1.7  

ިސވިްލ ސަރިވްސ ކޮމިަޝްނ.  4.1.8  

މޯލްިޑްވސް ިއންަލްނޑް ރެެވިނއު ޮއތޯިރީޓ.  4.1.9  

ެއްނިޓ ކޮރަޕްަޝްނ ކޮމިަޝްނ.  4.1.10  

ިހއުަމން ަރިއްޓްސ ކޮމިަޝން ޮއްފ ދަ މޯްލޑިްވްސ.  4.1.11  

މޯލްިޑްވސް ބްޯރްޑާކްސިޓްނގ ކޮމިަޝްނ.  4.1.12  

ވަީޒާފއާެބޭހ ޓްަރއިިބުއނަްލ.  4.1.13  

ޕްޮރިސިކުއޓަރ ެޖނެރަްލގެ ޮއީފްސ.  4.1.14  

މޯލްިޑްވސް ީމިޑާއ ަކުއްނސިްލ.  4.1.15  

ނެަޝނަްލ ިއްނެޓގްިރީޓ ކޮމިަޝން.   4.1.16  

ިއްނފޮމޭަޝްނ ކޮމިަޝނަުރގެ ޮއީފސް.   4.1.17  

ެޓްކސް އެޕީްލ ޓްަރއިިބުއނަލް.   4.1.18  
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ިދެވހިާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ުޔނިަވރިސީޓ.  4.1.19  

ދިެވހިާރއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރިސީޓ.  4.1.20  

ޯލކަްލ ަގވަރަމްނޓް ޮއތޯިރޓީ.   4.1.21  

ފެމިލީ ޕްޮރެޓކްަޝން ޮއތޯިރޓީ.   4.1.22  

ޗިްލޑްަރްނސް އޮމްަބްޑސްަޕރަސްނގެ ޮއީފްސ.  4.1.23  

4.2 - ޮކމިޓީްނ ަބްއަދލުުކރި ފާަރތަްތްއ

ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންނސް އަްލާފޟިލް އިބްާރހީމް އަމީާރއި އެ ިމިންސޓްީރގެ ކަާމގުޅޭ ޭބފުުޅްނާނއި، ިމިންސޓަރ ޮއފް ިއޮކނޮިމކް ިޑވެލޮޕްަމްނޓް 

އަްލުއްސާތޛު ަފއްޔާޒު ިއސްާމޢީލް ައދި ިމިންސޓަރ ޮއފް ނޭަޝނަލް ޕްޭލިނންގ، ަހުއިސްނގ ެއންޑް ިއްނފްާރްސޓްަރކްޗަރ އަްލާފޟިލް 

ބަެޖާޓއި  ޮއީފްސަތުކގެ  ދަަރްނާޏއި،  ޚަަރާދއި،  އާްމަދީނާއއި،  ަދއުަލުތގެ  ަވަޑިއެގން  ކޮިމީޓައށް  ދިާރާސކުރާ  ބަެޖޓު  ައސްލަމް  މުަޙއްަމދު 

ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއންެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާމް )ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ( ގެ މަޝްޫރުޢަތކާ ގުޭޅޮގުތން ކޮިމީޓގެ ެމންބަުރން ކުެރއްވި ުސވާުލަތަކށް 

ަޖވާުބެދްއަވއި، ެއަކްނކަާމގުޅޭ ިއތުރު ަމޢުލޫާމތު ކޮިމީޓގެ ެމންބަުރްނނާ ިހްއާސކުެރްއިވއެވެ. ައދި ިމިނަވން ުމައްއަސާސަތުކގެ ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން 

އެ ުމައްއަސާސަތަކށް ަޖވާުބިދނުަމށް ކޮިމީޓން ީދަފިއވާ ުމްއަދުތގެ ތެޭރަގއި ކޮިމީޓއާ ަބްއދަުލކުެރްއވުަމށް ޭބުންނފުުޅާވކަަމށް ައްނަގާވަފިއވާ 

ުމައްއަސާސަތކާ ކޮިމީޓން ަބްއދަުލކުިރއެވެ. ެއޮގުތން، ިހއުަމން ަރިއްޓސް ކޮމިަޝން ޮއފް ދަ މޯްލޑިްވްސާއއި، ެއްނިޓ-ކޮރަޕްަޝން ކޮމިަޝާނއި، 

އިެލކްަޝްނސް  ކޮމިަޝާނއި،  ސަރިވސް  ސިވިލް  ޓްަރއިިބުއނަާލއި،  ވަީޒާފއާެބހޭ  އެޑްިމިންސޓްރޭަޝާނއި،  ުޖޑީޝަލް  ޮއފް  ޑިާޕޓްަމްނޓް 

ކޮމިަޝާނއި، މޯްލޑިްވސް ބްރޯްޑާކްސިޓްނގ ކޮމިަޝާނއި، ދިެވހިާރއްޭޖގެ ިއސްލާމީ ުޔނިަވރިސީޓާއއި، ިދެވހިާރއްޭޖގެ ަޤއުމީ ުޔނިަވރިސީޓާއއި، 

ިއްނފޮމޭަޝން  ިއތުުރން  ޮއީފުހގެ  ެޖނެރަްލގެ  ޕްޮރެސިކުއޓަރ  ޮއތޯިރީޓާއއި  ަގވަރަމްނޓް  ޯލކަލް  ކޮމިަޝާނއި،  ިއްނެޓގްިރޓީ  ނެަޝނަލް 

ކޮމިަޝނަުރގެ ޮއީފުހގެ ިއސްޭބފުުޅްނނާ ަބްއދަުލޮކށް އެ ުމައްއަސާސަތަކށް ަކނަޑއަާޅަފއިވާ ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން ަމޢުލޫާމތު ާސުފކުިރއެވެ. ައދި 

ާޤޫނނު ަނންބަރު 2012/3 )ެގެވށި ައނިޔާ ުހްއޓުވުުމގެ ާޤޫނނު( ަތްނފީުޒކުރުަމާށއި، އެ ާޤޫނުނގެ ަދުށން ފެމިލީ ޕްޮރެޓކްަޝން ޮއތޯިރީޓން 

ކުަރންެޖހޭ ަމަސްއަކްތަތއް ެއންމެ ފުިރހަަމޮގުތަގއި ކުރުަމށް ޭބުންނވާ ިމްނވަަރށް ަފިއސާ ަކނަޑއަަޅއި ޫދކުަރްނާވެނކަަމށް ބަާޔްނޮކްށަފިއާވތީ، 

2021 ަވނަ ައހަަރށް އެ ޮއތޯިރީޓައށް ަލާފޮކްށަފިއވާ ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން މަޝްވަާރކުރުަމށް، އެ ޮއތޯިރީޓގެ ކަާމގުޅޭ ޭބފުުޅްނނާ ަބްއދަުލކުިރއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން، 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން ަފްނނީ ަލފާ ޯހދުަމށް ކޮިމީޓގެ ފަާރުތން މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ 

ޮއތޯިރީޓެގ ަގވަުރނަާރިއ އޮިޑޓަރ ެޖނެރަްލގެ ޮއީފުހގެ ޭބފުުޅްނނާ ަބްއދަުލކުިރެއެވ.



xxvI

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

5.0 - ދެިވިހާރއްޖޭގެ އިޤްތާިޞީދ ޙާލަތާިއ ތަަޞއުްވުރ

ަޤއުމީ ުއެފްއުދްނތެިރކަާމއި، ިއްނފްލޭަޝާނއި، ަމިއަގނޑު ިސާނަޢްތަތާކއި، ބޭރު ުދނިެޔާއެއކު ިދެވހިާރއްެޖިއން ޮކްށަފއިވާ ުމޢާމަާލްތަތުކގެ 

ިހސާުބަތުކގެ ަމއްަޗށް މިަބިއަގއި އަިލއަުޅވާާލަފއިާވެނެއވެ. ދިެވހިާރއްެޖައކީ ހުުޅވާެލިވަފިއވާ އިްޤތިާޞަދަކްށވުާމއި، ިދެވހިާރއްޭޖގެ ެއންމެ ުމިހންމު 

ިޞާނަޢްތކަަމްށވާ ަފތުުރވެިރކަަމކީ ުދނިޭޔގެ އިްޤތިާޞަދށް ައްނނަ ަބދަުލަތުކގެ ަމއްަޗށް ިބާނެވަފިއވާ ިޞާނަޢަތަކްށވުާމެއކު ދިެވހިާރއްޭޖގެ 

އިްޤތިާޞުދގެ ތަަޞްއވުުރަވނީ ުދނިޭޔގެ އިްޤތިާޞުދގެ ތަަޞްއވުރާ ގުިޅަފިއކަަމށް ާފަހަގކުރެެވެއވެ. ައދި 2020 ަވނަ ައހަަރކީ ޮކވިްޑ-19 ެގ 

ބަލިަމުޑކަާމެއކު، ާރއްޖެ ައދި މުޅި ުދނިޭޔގެ އިްޤތިާޞަދށްެވސް ަފުހގެ ތާީރުޚަގއި ކުރިަމިތނުާވަފދަ ީހނަުރކަމާ ކުރިަމތިާލންެޖުހނު ައހަެރކެވެ. 

ައދި މި ބަލިމަުޑކަާމއި އިްޤތިާޞދީ ަތދުަމުޑކަުމގެ ސަބަުބން އިްޤތިާޞަދާށއި މާލީ ޙާަލަތްއަވނީ ުނަހނު ބޮޑު ލޮޅުެމއް ައިއްސަފެއވެ. ައދި މި 

ލޮޅުުމގެ ައސަރު ަދނީ އިްޤތިާޞަދށް ކުރަުމްނނެވެ. ާރއްޭޖގެ ަފތުުރވެިރކަަމށް ކުރިަމތިެވަފއިވާ ީހނަުރކަުމން އަަރިއަގުތން، ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި 

ިބާނެވަފއިަވނީ ާރއްެޖައށް ަފތުރުވެިރން ޒިޔާަރްތކުރާ ަޤއުުމަތުކގެ އިްޤތިާޞަދށެވެ. 

ުދނިޭޔަގއި ކޮިވްޑ-19 ެފތުރުުމން ަރއްިޔުތްނގެ ިޞއްަޙތު ސަލާާމްތކުރުަމށް އަަޅންެޖުހނު ފިޔަވަުޅަތކާ ގުިޅެގން، ުދނިޭޔގެ ހުިރހާ ަޤއުަމަކްށެވސް 

އިްޤތިާޞދީ ޮގުތން ީމގެ ކުިރން ދިމާެވަފިއުނވާ ިމްނވަަރަކށް ަދނީ ޭނެދވޭ ައސަުރކުރަުމްނެނވެ. ިމޮގުތން މާރިޗު ަމާހއި ޫޖން ަމހާ ދެެމދު ފުރަަބްނދު 

ކުަރންެޖހުާމއި ބޯޑަުރަތއް ަބްނުދކުރުާމއި އިުޖތިާމޢީ ަގިއދުުރަކްނަފދަ ފިަޔވަުޅަތުކގެ ސަބަުބން އިްޤތިާޞދީ ޙަަރާކްތަތަކށް ބުޫރއަާރަފިއެވއެވެ. 

ިގނަ ަޤއުުމަތުކން ުލއި ފިަޔވަުޅަތާކެއކު އިްޤތިާޞުދަތއް އަުލން ހުުޅވާަލިއަފިއވީ ނަަމެވސް، ާޢންމު ާސުފާތހިުރކަުމގެ ފިޔަވަުޅަތކާ ިވިދެގން 

ުދނިޭޔގެ ވިަޔފާިރައާށއި، ުމިހންމު ިސާނަޢްތަތްއކަަމްށވާ ަފތުރުވެިރކަާމއި، ަދތުުރަފތުަރށް ކުރި ޭނެދވޭ ައސަުރަތުކގެ “ސްޕިްލޯއވަރ ިއެފްކުޓން” 

އިްޤތިާޞުދަތުކގެ ީޖ.ޑީ.ޕީ ަދށްވި ިމްނވަަރކީ 2008 ަވަނ ައަހާރިއ 2009 ަވނަ ައހަުރގެ ަފިއޭނންޝަލް ކްަރިއިސްސއާ އަޅާބަާލއިރު ޮބޑު 

ެވްއޓުެމކެވެ. 2020 ަގއި ުދނިޭޔގެ ީޖ.ޑީ.ޕީ 4.4 )ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( ިއްނަސްއތަ ަދަށްށާދެނކަަމށް ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ަމިނޓަރީ 

ަފްނޑު )ައިއ.އެްމ.ެއފް( ިއން ައްނދާާޒކުެރެއވެ. ދިެވހިާރއްެޖައށް ިމހާ ޮބޑު ޭނދެވޭ ައސަެރއް ކުރި ސަބަަބކީ ަފތުރުވެިރކަާމއި ީމުހން ދިމާެވެގން 

ެދވޭ ިޚދުަމތް ޭދންެޖހޭ ިސާނަޢްތަތުކގެ ަމއްަޗށް އިްޤތިާޞދީ ޮގުތން މާ ޮބަޑށް ބަޯރާސެވަފއި ޮއތުުމްނނެވެ. ވުާމެއކު، ދިެވހިާރއްޖެ، ކޭޕް 

ާވޑޭ، ބާޭބޯޑސް، ަބހާާމސް، ައދި ސޓ.ލޫިޝއާ ަފދަ ަފތުުރވެިރކަާމއި ަދތުުރަފތުުރގެ ަމއްަޗށް ބަޯރާސވާ ުކދި ޖަޒީރާ ަޤއުުމަތުކގެ ީޖ.ޑީ.ޕީ 

ކުިރއެުރން ަވނީ 10 )ިދަހެއްއ( ިއްނަސްއަތައްށވުރެ ޮބަޑށް ެވްއިޓަފއެވެ. 

 2020 ައްނދާާޒޮކްށަފއިަވނީ  ތަަޞްއވުރު  އިްޤތިާޞުދގެ  ިދެވހިާރއްޭޖގެ  ޮއތޯިރީޓން  ަމިނޓަރީ  މޯްލޑިްވސް  ިފޭންނާސއި  ޮއފް  ިމިންސޓްރީ 

ަވނަ ައހަުރގެ ިމާހަތަނށް ލިިބަފިއވާ ަމޢުލޫާމުތގެ އަީލަގއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު ިދެވހިާރއްޭޖގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން ނުަވތަ ިރއަލް ީޖ.ޑީ.ޕީ 

7.5 )ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( ިއްނަސްއަތިއން ކުިރއަާރެނކަަމށް ބެލެުވުނނަަމެވސް، ކޮިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން 2020 ަވނަ ައހަރު ނިޭމއިރު 

ދިެވހިާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞދު 29.3 )ަނވާީވސް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( ިއްނަސްއތަ ަދަށށް ާދެނކަަމށް ބެލެެވެއވެ. ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަދަށށް ާދން 
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ދިާމވާ ެއންމެ ބޮޑު ެއއް ސަބަަބކީ، ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނަޢތު ީސާދޮގުތން ާރއްޭޖގެ ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ާގްތަގނަޑަކށް 25 )ަފްނަސީވސް( 

ިއްނަސްއތަ  ިހްއާސކުރުާމއި، ައދި ާރއްޭޖގެ ެއެހން އިްޤތިާޞދީ ިސާނަޢްތަތަކކީ ަފތުުރވެިރކަމާ ގުިޅަފިއވާ ިސާނަޢްތަތަކަކްށވުުމން، ުނީސދާ 

ޮގުތން މި ިސާނަޢުތގެ ިހްއސާ ުއެފްއުދްނތެިރކަަމށް ޮބުޑވުެމވެ. ައދި ީމގެ ިއތުުރން، ޢިމާާރްތކުރުުމގެ ާދއިރާ ައދި ަމްސވެިރކަުމގެ ާދއިާރގެ 

ުއެފްއުދްނތެިރަކން 2020 ަވަނ ައހަުރ ާއދަޔާ ޚިާލަފްށ ަދަށްށ ޮގްސަފިއާވީތއެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ަފތުުރވެިރން ާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުރާ ިމންވަރު 65 )ަފްސދޮަޅސް ަފެހއް( ިއްނަސްއތަ ަދަށށް ާދެނކަަމށް 

ބެލެެވއެވެ. ައދި ެއާއެއކު ަފތުރުވެިރކަުމގެ ާދއިރާ 68 )ަފްސދޮަޅސް ައެށއް( ިއްނަސްއތަ ަދަށށް ާދެނކަަމށް ބެެލެވެއވެ. ެއަތއް ަމެހްއގެ 

ފުރަަބްނަދްށަފހު ބަިލެފތުުރން ުހްއުޓވުަމށް އަާޅަފިއވާ ފިަޔވަުޅަތަކށް ުލިއޭދން ެފށުާމެއކު، ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނަޢތު 15 ޖުަލއި 2020 

ަގއި އަުލން ހުޅުވާަލއި، ިރޯސުޓަތުކގެ އޮޕަރޭަޝން ެފށުަމށް ުހްއަދީދަފއިވީ ނަަމެވސް، ުދނިޭޔގެ ޮކިވްޑ-19 ގެ ޙާަލަތށް ެއންމެ ެއެދވޭވަުރގެ 

ކުިރއެރުެމއް ލިިބަފިއުނާވތީ، “ާލްސޓް ިމިނޓް ެކްނސަލޭަޝްނސް” ާއއި ހުުޅވާަލން ަމޑުަޖްއސާާލަފއިވާ ިރޯސުޓަތއް ިގަނަކން ާފަހަގކުެރެވއެވެ. 

2020 ގެ ޮއަގްސޓު ަމުހގެ ނިޔަަލށް ަފތުރުވެިރން ޒިޔާަރްތކުރި ަމިއަގނޑު ާމެކުޓަތަކށް ބަަލއިާލއިރު، ޖުމްލަ ޮގެތްއަގއި ހުިރހާ ާމެކުޓަތަކުކން 

ޮބޑު  ެއޮގުތން ެއންމެ  ާފަހގަެވެއވެ.  ެއްއހަަމެއްއަގއި ހުިރަކން  ާދދި  ާމެކުޓަތުކގެ ިހްއސާ  ެއކި  ަމުދެވަފިއާވއިރު،  ަފތުރުވެިރން  ޒިޔާަރްތކުރި 

ިހްއާސެއްއ 11.5 )ެއގާރަ ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( ިއްނަސްއަތާއެއކު ިއޓަީލވިާލުތން ކުާރއިރު، ަޗިއނާ، ިއނގިޭރިސވިާލތް، ރަޝިޔާ، ިއންޑިޔާ ައދި 

ޖަރުަމުނވިާލުތެގ ިހްއސާ ެއވެރެްޖޮކްށ ހުރީ 8.2 )ައެށއް ޮޕިއްންޓ ޭދއް( ިއްނަސްއަތިއަގއެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަރު ޢިމާާރްތކުރުާމއި ިރއަލް ެއްސޭޓޓް ާދއިާރގެ ުދވެލި 11.4 )ެއގާރަ ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( ިއްނަސްއަތިއން ަދަށށް ާދެނކަަމށް 

ބެލެެވެއވެ. މި ާދއިާރައށް ބަާލއިރު 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ަޖަނވަރީ ަމުހން ޮއަގްސޓު ަމުހގެ ނިޔަަލށް ޢިމާާރްތކުރުަމށް ޭބުންނކުރާ ބާަވްތަތއް 

)ަލުކޑި، ަދަގނޑު، ސިެމްނތި ައދި ހިލަ( އިމްޯޕުޓކުރި ިމްނވަރު ާފިއުތވި ައހަުރގެ މި ުމްއަދތާ އަޅާބަާލއިރު 36.4 )ތިީރސް ަހެއއް ޮޕިއްނޓް 

ަހތަެރއް( ިއްނަސްއތަ ަދަށށް ޮގްސަފއިެވެއވެ. ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަުބަތުކގެ ތެޭރަގއި ޮކވިްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ުދނިޭޔގެ ސަޕްަލއި ޭޗަނށް 

ކުރިަމިތެވަފިއވާ ޮގންެޖުހްނަތާކއި، ސަުރކާުރން ިހްނގާ ެއިކެއކި ތަަރއްީޤގެ މަޝްޫރުއަތއް ަމޑުެޖހުާމއި، ައދި ަފތުރުވެިރކަުމގެ ިސާނަޢތް ައހަުރގެ 

ޮބޑުބަަޔަކށް މުިޅްނެހްނ ުހްއޓުަމަކށް ައިއްސަފއި ޮއުތްނ ހިެމެނއެވެ. 

ެއެހިނެހން ާދއިާރަތަކށް ބަާލއިރު، ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞުދގެ ުމިހންމު ެއއް ތަނުބކަުމަގިއވާ ަމްސވެިރކަުމގެ ާދއިާރަގއި 2020 ަވނަ ައހަރު 

ޮއަގްސޓު ަމހާ ހަަމައށް ަމްސކިާރަފިއވާ ިމްނވަރު، 19 )ަނވާރަ( ިއްނަސްއތަ ަދަށށް ޮގްސަފއިާވއިރު، 94.2 )ުނަވިދހަ ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް 

ޭދއް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ަމސް ެއްކސްޯޕޓް ޮކްށަފއިެވެއވެ. މި ާދއިާރގެ ކުިރއެުރން ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި  ިބާނެވަފއި ޮއްނަނނީ  

ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ަމުހގެ ައުގަތަކާށއި، ަމސް ެއްކސްޯޕްޓކުރާ ުކްނުފިނަތަކށް ކިރޭ ަމުހގެ ަޢަދަދާށއި ާރއްެޖިއން ަމސް ެއްކސްޯޕޓް ކުެރވޭ 

ިމްނވަަރާށއި، ޫމސުާމިއ ެއެހިނެހން ުޤދުަރީތ ަކްނކަުމގެ ަމއްަޗށެވެ.  
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ކޮިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ވަީޒާފގެ ބާޒާަރްށަވނީ ބޮޑު ލޮޅުެމއް އަާރަފެއވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނަޢތް ައހަުރގެ ބޮޑު ބަަޔަކށް 

ައސަެރްއޮކްށަފއެވެ.  ޮބޑު  ަވނީ  ވަީޒާފައށް  މުަވއްަޒުފްނގެ  ަމަސްއަކްތކުރާ  ިސާނަޢުތަގއި  މި  ަދނޑިވަުޅަގއި  މި  ީހނަރުެވަފިއވާ  ަބްނުދޮކށް 

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއޮކނޮިމކް ިޑވެލޮޕްަމްނާޓއި ުޔަނިއެޓޑް ނޭަޝްނސް ޑިވެލޮޕްަމްނޓް ޕްޮރގްރާމް )ޫޔ.ެއްނ.ޑީޕީ( އާ ގުިޅެގން ަތއްޔާުރޮކްށަފިއވާ 

ކޮިވްޑ-19 ރެިޕޑް ަލއިވްިލުހޑް ެއެސސްަމްނުޓން ަދްއާކޮގުތަގއި ިރޯސުޓަތުކން ެއަކިނެވސް 45,000 )ސާީޅސް ަފްސާހސް( ުމަވއްަޒުފްނގެ 

ވަީޒާފައށް ޮކވިްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ައސަުރޮކްށަފިއެވެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން 22,000 )ާބީވްސާހސް( މުަވއްަޒުފްނަނކީ ިދެވހި ުމަވއްަޒުފްނނެވެ. 

ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނަޢުތގެ ިއތުުރން ޢިމާާރްތކުރުުމގެ ިސާނަޢުތަގއި ަމަސްއަކްތކުރާ ފަާރްތަތާކއި ުކދި ައދި ެމދު ަފްނީތގެ ވިަޔފާިރަތުކަގއި 

ާއ  ޮކވިްޑ-19  ޮކްށަފއެވެ.  ައސަރުަވނީ  ކާިރާސގެ  ޮކވިްޑ-19  ފަާރްތަތަކްށެވސް  ަމަސްއަކްތކުރާ  ފްރީެލްނސް  ފަާރްތަތާކއި  ަމަސްއަކްތކުރާ 

ގުިޅެގން އަިމއްލަ ަމަސްއަކްތަތަކާށއި ވަީޒާފައާށއި ުމސާަރައށް ޭނެދވޭ ައސަުރޮކްށަފިއވާ ފަާރްތަތަކށް ސަުރކާުރން ދެެމްނދާ ިއްނކަމް ސަޯޕޓް 

ެއަލަވްނަސްށ 2020 ގެ އޭޕްރީްލިއން ސެްޕެޓންބަރު ަމުހގެ ނިޔަަލށް 77,332 )ަހްތިދހަ ަހްތާހސް ިތްނަސޭތކަ ތިީރްސޭދއް( އެޕްިލކޭަޝން 

ލިިބަފިއެވެއވެ. ައދި 22 ޮއްކޓޫބަރު 2020 ެގ ިނަޔަލްށ 10,538 )ިދަހާހސް ަފްސަސޭތކަ ތިީރސް ައެށއް( ފަާރަތަކށް ިއްނކަމް ސަޯޕޓް 

އެލަަވްނސް ޕޭަމްންޓެގ ޮގުތަގއި ޖުމްލަ 116.1 )ަސޭތަކ ސޯޅަ ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( މިިލައން ުރފިޔާ ަވީނ ޫދޮކްށަފއެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ޮބޑު ަބެއްއަގއި ާރއްޭޖގެ ޮކްނިސއުމަރ ޕްަރިއސް ިއްނފްލޭަޝން ުނަވތަ ާޢންމު ގޭީބީސައުކން ޭބުންނކުރާ ުމދަާލއި 

ިޚދުަމުތގެ ައުގަތއް ަމއްަޗްށދާ ިމްނވަރު ހުރީ ީޑފްލޭަޝްނަގއެވެ. ާމަނައކީ ޖުމްލަ ޮގެތްއަގއި ައުގަތްއަވނީ ަދަށްށޮގްސަފއެވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް 

އެޕްރީްލިއން ެފިށެގން ޫޖން ަމުހގެ ނިޔަަލށް ައުގަތއް ަދަށްށދިޔަ ިމންވަރު ަމއްެޗވެ. ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަުބަތުކގެ ތެޭރަގއި ޮކވިްޑ-19 ެގ 

ކާިރާސާއއި ފުރަަބްނުދގެ ސަބަުބން ަރއްިޔުތްނާނއި ގޭީބީސަތަކށް ދިމާވި ަދިތަތއް ުލިއޮކްށިދނުަމށް ސަުރކާުރން އެޅި ފިޔަވަުޅަތއް ހިެމެނއެވެ. 

ައދި ފުރަަބްނުދގެ ޙާަލުތަގއި ަރއްިޔުތްނަނށް ުމާވސަާލުތގެ ިޚދުަމްތަތއް ހެޔޮ ައުގަގއި ފޯުރޮކްށިދނުަމްށަޓަކއި ިޚދުަމުތގެ ައގު ުކަޑޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ައދި ެއެހން ައހަުރަތެކކޭ ެއްއަފަދިއން ޯރދަަމހާ ދިާމޮކށް ަރއްިޔުތން ެކިއންުބއިަމށް ިގަނިއން ޭބުންނކުރާ ާބަވްތަތއް ކަަމްށވާ ިބސް، އަުލވި، 

ފިޔާ ައދި ުމުގގެ ައގު ޮކްނޓްރޯްލޮކށް ެއްސ.ީޓ.އޯ ެމުދވެިރޮކށް ސަޕްަލިއކުރެުވެނވެ. ައދި ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ތެާލއި ަހަކަތިއގެ ައުގަތއް 

ަދށްވުަމީކެވސް ިއްނފްލޭަޝން ޭރޓް ަދށްވުަމށް ބާުރދޭ ކަެމކެވެ. ިމޮގުތން އެޕްރީްލިއން ޮއަގްސޓު ަމުހގެ ނިޔަަލށް ަތެކީތގެ ައުގަތއް ިމދިޔަ 

ައހަރާ އަޅާބަާލއިރު، ެއވަރެުޖޮކށް 2.9 )ޭދއް ޮޕިއްނޓް ުނަވެއއް( ިއްނަސްއަތިއން ަދަށށް ޮގްސަފއިެވެއވެ. ައހަުރގެ ޮބޑުަބެއްއަގއި ަތެކީތގެ 

ައުގަތއް ަދަށްށޮގްސަފިއާވީތާއއި، ައހަުރގެ ަބކީ ޮއތްަބިއަގއި ައގު ަމތިވުަމށް ހުރި ޕްރެޝަުރަތއް ޮކްނޓްރޯްލކުެރޭވެނކަަމށް ބެެލޭވީތާއެއކު 2020 

ަވަނ ައހަުރ އެވެރެްޖޮކށް ަތެކީތގެ ައުގަތއް ަމއްަޗްށާދެނކަަމަކްށ ނުބެެލެވެއެވ.

ަނަމެވްސ 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ިއްނފްލޭަޝން، 2020 ަވނަ ައހަަރށްވުރެ ަމތިާވެނކަަމށް ބެލެެވއެވެ. ާރއްޭޖަގއި ޭބުންނކުރާ ިގނަ ުމދަަލކީ 

ިއންޯޕްޓކުރާ ުމދަަލށްވުުމން، ާރއްޭޖގެ ބާޒާުރގެ ައުގަތއް ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ިބާނެވެގްނަދނީ ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރގެ ައުގަތަކެށވެ. ެއެހްނކަުމން، 

ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރގެ ައުގަތަކށް ައްނނަ ަބދަުލގެ ސަބަުބން، ާރއްޭޖގެ ިއްނފްލޭަޝން ައްނދާާޒކުރާ ިމްނވަަރށްވުރެ ަތާފުތވުަމކީ ެއަކީށެގންާވކަެމކެވެ. 
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ީމގެ ިއތުުރން 2020 ަވނަ ައހަރު ައުގަތއް ިހެފެހްއޓުަމށް ސަުރކާުރން އަާޅަފއިާވަފދަ ހަުރަކށި ފިަޔވަުޅަތެކއް 2021 ަވނަ ައހަރު އަާޅެނކަަމށް 

ނުބެެލޭވތީ، 2021 ަވަނ ައހަުރެގ ައުގަތއް 3.6 )ިތެނއް ޮޕިއްންޓ ަހެއްއ( ިއްނަސްއަތިއން ަމއްަޗްށާދެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ެމދުާރްސތާ )ިހނގަުމްނދާ ައހަުރން ެފިށެގން 2023 ގެ ނިޔަަލށް( ައށް ބަާލއިރު ޮކިވްޑ-19 ކާިރާސިއން އަަރިއަގނެ ާރއްޭޖގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން 

2019 ަގއި ހުރި ިމންވަަރށް ައނބުރާ ދިޔުަމށް ައހަުރަތެކއް ަނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވެއވެ. ެއެހްނކަުމން ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަުމން ައއި 

ުކއްލި ލޮުޅްނަތުކން ކުީރގެ އިްޤތިާޞުދގެ ަސއިަޒށް އަނބުރާ ާވސިުލވެޭވނީ 2022 ަގއި ކަަމށް ބެެލެވެއވެ.  ައދި ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑަކން 

ުދނިޭޔަގއި ޮކްނޓްރޯްލކުެރވި، ބަިލން މުިޅން ސަލާަމތްެވވި، ަދތުުރަފތުާރއި އިްޤތިާޞދީ ޙަަރާކްތަތއް ާޢންމު ޙާަލަތއް ރުޫޖއަވުަމށް ަނާގނެ 

ުމްއަދެތއް ޔަީޤްނުނވުާމެއކު، މި ބަެޖުޓގެ ައްނދާާޒަތަކށް ެމދުާރްސާތގެ 3 )ިތެނއް( ިސނާިރޯއެއއް ަވނީ ެއކުަލވާެލިވަފެއވެ. ިމއީ، ެބްސޓް 

ޭކސް، މޮޑަޭރޓް ޭކސް ައދި ަވރްސޓް ޭކސް ިސނާިރޯއއެވެ. ބަެޖުޓގެ ޭބުންނަތަކށް ޭބުންނޮކްށަފިއަވނީ ޮމޑަޭރޓް ޭކސް ިސނާިރޯއއެވެ. ިމޮގުތން 

މޮޑަޭރޓް ޭކސް ިސނާިރޯއަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞުދގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން  13.5 )ތޭރަ ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( ިއްނަސްއަތިއން 

ިއތުުރާވެނކަަމށް ަލާފކުރެެވެއވެ. ނަަމެވސް ަވރްސޓް ޭކސް ިސނާިރޯއަގއި 7.3 )ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( ިއްނަސްއަތިއން ކުިރއަާރެނކަަމށް 

ަލާފކުެރޭވއިރު، ެބްސޓް ޭކސް ިސނާިރޯއަގއި 18.3 )ައށާރަ ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( ިއްނަސްއަތިއން ކުިރއަާރެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 2022 ަވަނ 

ައހަަރށް ަލާފޮކްށަފިއަވނީ ޮކވިްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑަކން ޮކްނޓްރޯްލކުެރވި ނުަވތަ ަބއްާޔެއކު ނަމަެވސް އިްޤތިާޞދީ ޙަަރާކްތަތއް ރުޫޖއަެވވި، 

އިްޤތިާޞދީ ުދވެލި ވަަރށް ބާަރށް ކުިރއަާރެނކަަމެށވެ. ިމޮގުތން 2022 ަވނަ ައހަުރގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން 22.3 )ާބީވސް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( 

ިއްނަސްއަތާއއި، 34.5 )ތިީރްސ ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ަފެހްއ( ިއްނަސްއަތާއ ދެެމަދށް ިއތުުރާވެނކަަމށް ބެެލެވެއެވ.

ައަހަރްށ  ަވަނ  ުރފިާޔއެވެ. 2020  ބިިލައން  ައެށއް(  ޮޕިއްނޓް  ަހެއއް  )ައށްިޑހަ   86.8 ައކީ  ީޖ.ޑީ.ޕީ  ނޮިމނަލް  ައހަުރގެ  ަވނަ   2019

މިަވުގތު ަލާފކުރެެވނީ ނޮިމނަލް ީޖ.ޑީ.ޕީ 57.9 )ަފްނާސސް ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ުނަވެއއް( ބިިލައން ުރފިާޔައށް ަދްއާވެނކަަމށެވެ. ިމއީ 33.2 

)ތިީރްސިތެނއް ޮޕިއްނޓް ޭދއް( ިއްނަސްއަތިއގެ ަދްށވުެމކެވެ. ޮކވިްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ަފތުުރވެިރކަާމއި ެއެހިނެހން ިގނަ ިސާނަޢްތަތުކގެ 

ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަދށްވުުމގެ ިއތުުރން މުޅި އިްޤތިާޞުދގެ ައުގަތއް ނުަވތަ ީޖ.ޑީ.ޕީ ޑިޕްޭލޓަރެވސް 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ވަަރށް 

ބޮުޑަތުންނ ަދށްާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ާރއްޭޖގެ ބެެލްނސް ޮއފް ޕޭަމްނަޓށް ބަާލއިރު 2019 ަވނަ ައހަރު ނިޭމއިރު ކަަރްނޓް ެއަކުއްނޓް ބެެލްންސގެ ދަަރނި ުހްނާނެނކަަމށް ބެލެެވނީ، 

1,513.3 )ެއްއާހސް ަފްއަސޭތކަ ތޭރަ ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރަގއެވެ. ައދި މި ަޢަދދު 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 

1099.0 )ެއްއާހސް ނުަވިދހަ ނުަވެއއް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަަރށް އަާރެނކަަމށް ބެެލެވެއވެ. ީޖ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްަބުތން ކަަރްނޓް ެއަކުއްނޓް 

ެޑިފިސްޓ 2019 ަވނަ ައހަރު 26.9 )ަސއްީބސް ޮޕިއްނޓް ުނަވެއއް( ިއްނަސްއަތިއަގއި ހުރުަމްށަފހު، 2020 ަވނަ ައހަރު 29.2 )ަނާވީވސް 

ޮޕިއްނޓް ޭދއް( ިއްނަސްއަތައށް ަމއްަޗށް ާދެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ާރއްޭޖގެ ަރސްމީ ރިޒަރްވގެ ޮގުތަގއި 
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799.1 )ަހްތާހސް ނުަވިދހަ ުނަވެއއް ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ުހްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެޭވއިރު، 2021 ަވނަ ައހަރު 

ނިޭމއިރު މި ަޢަދދު  696.3 )ަހަސޭތަކ ުނަވިދަހ ަހެއއް ޮޕިއްނޓް ިތެންއ( އެމެިރކާ ޑޮލަަރށް އަާރެނކަަމށް ބެެލެވެއެވ.

މި  އަޅާބަާލއިރު  ަޢަދދާ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  ީހނަުރވެ،  ބޮަޑށް  ވަަރށް  ިސާނަޢތް  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ާރއްޭޖގެ  ސަބަުބން  ގެ  ކޮިވްޑ-19 

ިސާނަޢުތން ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ލިޭބނެ ބޭރު ަފިއާސގެ އާްމަދނީ ިމަވނީ ވަަރށް ޮބަޑށް ަދްށެވަފއެވެ. ީމގެ ސަބަުބން، ަދއުަލުތގެ ަރސްމީ 

ރިާޒަވށް ައދި ޭބްނިކްނގ ނިޒާުމގެ ތެެރައށް ަވްނނަ ބޭރު ަފިއސާ ވަަރށް ބޮުޑަތުނން ަދްށވެ، ުރފިާޔގެ ެއްކސްޭޗންޖް ޭރަޓށް ަދނީ ޭއގެ 

ެނދެވޭ ައސަުރކުރަުމްނެނވެ.  ބޭރު ަފިއާސގެ ައގު ިހެފެހްއޓުަމްށަޓަކއި، ބަެޖަޓށް ޭބުންނވާ ަފިއސާ ޯހދުުމަގއި ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކން ޯހދާ 

ަފިއސާ ުނަވތަ ބޭރު ަފިއާސގެ ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ިއްސަކްނީދަފއިެވެއވެ. ައދި ެއތެޭރގެ ފަާރްތަތުކން ުރފިާޔިއން ަފިއޭންންސކުަރންެޖހޭ 

ިމްނވަރު ުކަޑކުރަަމެށވެ. ީމގެ ސަބަުބން ާރއްޭޖަގއި ިއންޯޕްޓކުރުަމށް ޭބުންނވާ ބޭރު ަފިއާސގެ ސަޕްަލއި، މި އިްޤތިާޞދީ ުކއްލި ލޮުޅްނަތުކގެ 

ތެޭރަގއި ދެެމެހްއިޓެގްނެދެއވެ. ައދި މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓާއއި ރިޒަރވް ޭބްނކް ޮއފް ިއންިޑާއއާ ދެެމދު ެވަފިއވާ 400 )ަހތަރު ަސޭތކަ( 

މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ކަަރްނސީ ސްވޮޕް ެއއްަބސްވުުމގެ ަދުށން 150 )ަސޭތކަ ަފްނާސސް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު މި ައހަުރގެ 

އެޕްރީލް ަމހު ލިިބަފިއާވއިރު، މި ަޢަދދު ިއތުރު 6 )ަހެއއް( ަމސް ުދަވަހށް ރޯްލޯއަވރކުރުަމށް ރިޒަރވް ޭބްނކް ޮއފް ިއންޑިާޔިއން ިމހާރު ަވނީ 

ެއއްަބްސެވަފއެވެ. ހަަމެއެހންމެ، ައހަުރތެރޭ ރިޒަރަވށް ައްނނަ ަބދަުލަތާކއި ޙާަލްތަތަކށް ިރއާަޔްތޮކށް ރިޒަރަވށް ކުރިަމތިެވާދނެ ޭނެދވޭ ައސަރު 

ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި، މި ެއއްަބސްވުުމގެ ަދުށން ިމހާރު ުނަނގާ ަބީކހުރި 250 )ުދިއަސްއތަ ަފްނާސސް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު 2021 ެގ 

ަޖަނވަރީ ަމުހ ެނގުަމށް ަވނީ ާރާވަފއެވެ. 

ބަލިމަުޑކަުމން  ގެ  ކޮިވްޑ-19  ކުރިަމތިެވަފިއވާ  މިަވުގތު  ުދނިެޔައށް  ހިާރަހކީ  ޮބޑު  ެއންމެ  ހުރި  ައްނދާާޒަތަކށް  އިްޤތިާޞދީ  ެމދުާރްސާތގެ 

ައަވސްިމން  އަަރިއަގެނޭވނެ  ލޮޅުަމށް  ައިއްސަފިއވާ  އިްޤތިާޞަދށް  ުދނިޭޔގެ  ސަބަުބން  ބަލިަމުޑކަުމގެ  މި  ިމންވަާރއި  ޮކްނޓްރޯްލކުެރވޭ 

ޔަީޤްނކަާމެއކު ުބަނން ޭނނގުމެވެ. ިދެވހިާރއްެޖައކީ ހުުޅވާލެިވަފިއވާ އިްޤތިާޞެދްއކަުމން ެމދުާރްސާތަގއި ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞުދގެ ދުެވއްަޔށް 

ކޮިވްޑ- ައހަުރަގއި  ަވނަ   2021 ިމޮގުތން  ަކްނކަެމވެ.  ައސަުރކުާރނެ  ައްނދާާޒަތަކްށެވސް  އިްޤތިާޞދީ  ާރއްޭޖގެ  ހިާރްސަތަކކީ  ހުރި 

ިރކަވަީރގެ  މި  ބެލެޭވއިރު  ިމސްރާބުަޖާހެނކަަމށް  ިރަކވަީރައށް  އިްޤތިާޞދު  ުދނިޭޔގެ  އަަރިއަގނެ  ލޮޅުުމން  ދިާމވާ  ސަބަުބން  ގެ   19

ބާރުިމަނކީ އިްޤތިާޞދީ ައްނދާާޒަތަކށް ައސަުރކުާރެނކަެމކެވެ. މި ައްނދާާޒަތުކަގިއެވސް ިގަނުގނަ ހިާރްސަތެކއް ެއކުެލިވެގންެވެއވެ. ފުަރތަމަ 

ިއތުުރވެ  ެޑިފިސޓް  ބަެޖޓު  ައސަުރޮކށް  އާްމަދީނައށް  އިްޤތިާޞަދާށއި  ަޤއުުމަތެކްއގެ  ިގނަ  ުދނިޭޔގެ  ގެ ސަބަުބން  ކޮިވްޑ-19  ކަަމަކށް، 

ަދިތަތކާ ދިާމވެ  ަޤއުުމަތަކށް  ައާދކުރުަމށް  ަފިއޭންންސކުރުަމށް ދަަރްނަޏށް ބަޯރާސެވަފިއާވއިރު ުމްސތަޤުބަުލަގއި މި ދަަރނި  ެޑިފިސޓް  މި 

ދަަރީނގެ ކްަރިއިސްސެއއް ައތުެވާދެނކަަމށްެވސް ަބެއއް ާމހިުރން ަލާފކުެރެވެއވެ. ެދަވަނކަަމަކށް، ިގނަ ަޤއުުމަތެކްއގެ އިްޤތިާޞދު ިމަވުގތު 

ިދނުަމށް  ެއހީ  ިއތުރު  ުހްއޓާލާ ނުަވތަ  ެއީހަތއް  ދެުމްނެގްނދާ ްސޓިިމއުަލްސިއްނކަުމން، ސަުރކާުރން ދޭ  ިހަފަހްއޓަުމްނަދނީ ސަުރކާުރން 

ޮއތް ާޖގަ ުކޑަެވއްެޖނަމަ ވިަޔފާިރަތަކާށއި އިްޤތިާޞަދށް ީމގެ ައސަުރޮކށް އިްޤތިާޞދު ަދަށށް ިދއުަމކީ ެއަކީށެގްނާވކަެމވެ. ައދި ިމާއެއކު، 



xxxI

ުދނިޭޔގެ އިްޤތިާޞދު ޖުމްލަ ޮގެތްއަގއި ކުިރއެިރނަަމެވސް، ަވކިަވކި ިސާނަޢްތަތުކގެ ކުިރއެުރން ެމދުާރްސާތަގއި ުހްނނަ ޮގަތުކން އިްޤތިާޞދީ 

ިމްނވަަރކީ  ކުިރއަރާ  ާމެކޓު  ަދތުުރަފތުުރގެ  ުދނިޭޔގެ  ަފަށއި  ުއުދުހްނަތއް  ެއއަރަލިއްނަތުކގެ  ެއަކީށެގްނެވެއވެ.  ަބދަުލުވން  ައްނދާާޒަތއް 

ިދެވހިާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞީދ ައްނދާާޒައށް ޔަީޤުންނެވްސ ައސަުރކުާރނެ ިމްނވަެރކެވެ. 

ެމދުާރްސާތގެ އިްޤތިާޞދީ ައްނދާާޒަތއް މިަވުގަތށް ަތއްޔާުރޮކްށަފއިަވނީ 2020 ަވނަ ައހަރު ދިާމެވަފިއވާ އިްޤތިާޞދީ ކާިރާސިއން ކުިރައްށހުރި 

ައހަުރަތުކަގއި އަަރިއަގެނޭވނެ ކަަމށެވެ. ވީމާ ކުިރައްށހުރި ައހަުރަތުކަގއި ުދނިޭޔގެ ެފްނވަުރަގއި ުނަވތަ ާރއްޭޖގެ ެފންވަުރަގިއެވސް ބޮޑު ލޮޅުެމއް 

ޮއތް  ކުިރައށް  ިމޮގުތން  ކަެމެކވެ.  ަބދަުލެވެގްނާދނެ  ޮބަޑށް  ވަަރށް  ައްނދާާޒަތއް  އިްޤތިާޞދީ  ކުރިަމިތވުަމކީ  ކާިރާސެއއް  ައިއްސާދެނަފދަ 

ައހަުރަތުކަގއި ުގދުަރތީ ާހިދާސެއއް ިހްނުގން ުނަވތަ ިއުގތިާޞދު ިއތުަރށް ެވްއޓުަމކީ މި ައްނދާާޒަތަކށް ޮއތް ހިާރެހެކވެ. ީމގެ ިއތުުރން، 

ވިަޔފާރި  ޭހަދަތެކްއޮކްށަފިއވުުމން،  ިގނަ  ދެެމެހްއޓުަމްށަޓަކއި  ވިަޔފާރި  ަބްނުދޮކށް،  ވިަޔފާިރަތއް  ުމްއަދަތަކށް  ިދގު  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020

ަފަށިއަގުތން ަލްސެވެގްނިދއުަމކީ ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞދީ  ަދިތަތެކއް ކުރިަމިތވެ ވިަޔފާިރާއއި އިްޤތިާޞދީ ޙަަރާކްތަތއް  ަފަށިއަގތުަމށް  އަުލން 

ައްނދާާޒަތަކށް ޭއގެ ައސަުރކުާރެނކަެމެކވެ. ައދި 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ިމާހަތަނށް ާރއްޭޖގެ ޮކްނިސއުމަރ ޕްަރިއސް ިއްނފްލޭަޝން ހުރީ 

ެއވަރޭްޖޮކށް ެނަގޓިްވޮކށެވެ. ނަަމެވސް 2021 ަވނަ ައހަުރން ެފިށެގން ުދނިޭޔގެ އިްޤތިާޞދު  ހުޅުވި ިގނަ އިްޤތިާޞދީ ޙަަރާކްތަތެކއް 

ަބދަލުުވން  ައްނދާާޒަތއް  ިއްނފްލޭަޝން  ޙާަލެތްއަގއި  ިމަފދަ  ައދި  ެއަކީށެގްނާވކަެމެކވެ.  ިދއުަމކީ  ަމއްަޗށް  ައުގަތއް  ަފަށިއިފނަމަ  ެއްއަފހަރާ 

ެއަކީށެގންެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ާރއްެޖައށް ލިބޭ ބޭރު ަފިއާސގެ ިމްނވަރު ަދށްެވަފިއވާ މި ަދނޑިވަުޅަގއި ކަަރްނޓް ެއަކުއްނޓް ެޑިފިސޓް ިއތުުރވެ 

ެއްކސްޭޗންޖް ޭރަޓްށ ައތުެވާދނެ ަބދަުލަތުކްނެވސް ިއްނފްލޭަޝން ޭރަޓށް ައސަުރކުުރން ެއަކީށެގްނެވއެވެ. 

މި ހިާރްސަތއް ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި ބޭރު ަފިއާސގެ އާްމަދނީ ިއތުުރޮކށް ެއްކސްޭޗންޖު ޭރަޓށް ޕްރެޝަރު ކުަޑކުރުަމށް އެޅޭ ެއންެމަހއި ފިަޔވަުޅަތއް 

އެުޅން ުމިހންެމވެ. ައދި 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި އާްމަދނީ ަލާފކުރި ިމންވަަރށް ލިޭބެނަކން ޔަީޤްނޮކށް، ެޑިފިސޓް ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ 

ިމްނވަަރްށވުރެ ޮބޑުވިަޔުނީދ ިހެފެހްއޓުަމށް އަަޅންެޖހޭ ެއންެމހާ ފިަޔވަުޅަތއް އެުޅްނެވސް ުމިހންމެވެ. 

6.0 - ދެިވިހާރއްޖޭގެ ފްިސަކލް ޙާލަތާއި ތަަޞއަްވުރ

2021 ަވނަ ައހަރާ ާރއްޖެ ކުރިަމތިާލނީ ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ބޮޑު އިްޤތިާޞދީ އަިޑަގނަޑަކށް ެވްއިޓަފއިވާ ަދނިޑވަެޅްއަގއެވެ. ކޮިވްޑ-19 

ގެ ބަލިަމުޑކަމާ ކުރިަމތިިލއިރު، ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞދީ ދުވެލި ައއީ ހަުލވިވަުމްނނެވެ. ބަެޖުޓަގއި ހިެމިނަފއިވާ ިގނަ މަޝްޫރުޢަތެކްއގެ ޢަމަލީ 

ަމަސްއަކތް ައއީ ެފށުުމްނެނވެ. ނަަމެވސް ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަާމެއކު، 2020 ގެ ކުީރކޮުޅަގއި ޙާަލތު ަބދަލުވެ، އިްޤތިާޞދީ ޙަަރާކްތަތާކއި 

ިގނަ ަމަސްއަކްތަތއް މުިޅްނެހން ުހްއުޓނެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖާޓއި ެމދުާރްސާތގެ ބަެޖުޓން ރާާވަފިއަވނީ “ނޭަޝނަލް ރެޒިިލެއްނސް 

ެއްންޑ ިރަކަވީރ 2022-2020 ޕްޭލން” ގެ ަމއްަޗެށވެ. މި ޕްޭލަނކީ ސަުރކާުރން ެއކުަލވާލި ްސޓްެރޓެިޖކް ެއކްަޝން ޕްޭލން )ެއްސއޭޕީ( 
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މި  ޕްޭލެނކެވެ.  ެއކުަލވާާލަފއިވާ  ހިެމިނެގން  ަކްނަތްއަތއް  ިއްސަކްނދޭ  ެއންމެ  ތެެރިއން ސަުރކާުރން  ަކްނަތްއަތުކގެ  ުމިހންމު  ހިެމނޭ  ަގއި 

ޕްޭލްނގެ ފުަރތަމަ ަލނުޑަދނިޑައކީ ޮކވިްޑ-19 ގެ ިޞއްޙީ، އިުޖތިާމޢީ ައދި އިްޤތިާޞދީ ެގއްުލްނަތުކން އަަރިއަގތުމެވެ. ައދި ޮކވިްޑ-19 ާއ 

ގުިޅެގން އިްޤތިާޞދު ަމިއަގނޑު ެއއް ިސާނަޢަތަކށް ބަޯރސާެވަފއި ޮއތުުމން ދިމާވި ެގއްުލން ކުިރައށް ޮއްތާތްނަގއި ުކަޑކުރުަމށް އިްޤތިާޞުދގެ 

ޕްރޮޯމްޓކުރުަމށް  ކުިރއެރުވުާމއި،  ަފތުރުވެިރަކން  ެއެހްނކަުމން،  ހިެމެނއެެވ.  ޕްޭލްނަގއި  މި  ިސްނަދާފުތކުުރން  ިއތުުރކުރުާމއި  ވިުލންވެިރަކން 

ބަެޖުޓަގއި 154.2 )ެއްއަސޭތކަ ަފްނާސސް ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ޭދއް( މިިލައން ުރފިޔާ ަކނަޑއަާޅަފިއެވެއވެ. ައދި ަމްސވެިރކަާމއި ަދނުޑވެިރަކން 

ފުާޅކުރުަމށް ާޚއްޞަ ސަމާުލކަެމއް ީދަފއިެވއެވެ. ިމޮގުތން، ާރއްޭޖަގއި ަދނޑުވެިރަކން ފުާޅކުރުާމެއކު ޮކްނޓްެރްކޓް ފަރިމްނގަފދަ ައއު ަކްނަކން 

އެ ިސާނަޢަތށް ަތޢާަރުފކުރުާމއި، ހަުރަދނާ ނިޒާެމްއގެ ތެެރިއން ަދނުޑވެިރން ުއަފްއދާ ަތެކތި ަރނގަޅު ެފންވަެރްއަގއި ެބެހްއޓުާމެއކު ެއަތެކތި 

ާމެކަޓށް ިވްއކުަމށް ަމުގަފިހޮކްށިދނުުމގެ ޕްޮރގްރާްމަތއް ިހްނގުަމށް ބަެޖުޓަގއި ަވނީ ހިަމާނަފެއވެ. ަމްސވެިރކަުމގެ ވެިލުއ-އެޑިަޝން ިއތުުރކުރުަމށް 

ޮބެޑތި ިއންެވްސޓްެމްންޓަތެކްއ ކުރުާމެއކު ާރއްޭޖގެ ުއެފްއުދްނަތއް ބޭުރަގއި ޕްރޮޯމްޓކުރުަމށް ާޙއްޞަ ިއްސކަެމްއ ީދަފިއެވެއެވ.

ީމގެ ިއތުުރން، ބާޒާަރށް ެއްކެސސް ޯހަދިއިދނުަމާށއި އިްޤތިާޞދީ ޙަަރާކްތަތއް ިއތުުރކުރުަމށް، ަރނގަޅު ެފންވަެރްއގެ ަދތުުރަފތުުރގެ ނިޒާެމއް 

ާޤއިުމކުރުަމށް ާރާވަފިއެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، ާރއްޭޖގެ ުއތުާރއި ެދެކުނަގއި ސަރަަޙްއދީ ވިަޔފާރި ަބނދަުރަތުކގެ ިޚދުަމްތަތއް ފުާޅކުރުާމއި، 

ައްއޑޫ ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ެއއަރޯޕާޓއި، ަހނިާމދޫ ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ެއއަރޯޕޓް ތަަރއްީޤކުރުަމށް ހިަމާނަފިއެވެއވެ. ައދި މާލޭ ޯޕޓް ގުިޅފަަޅށް 

ެސްނޓަުރަތެކއް  އަރަބން  ައެހން  ފިަޔަވއި  މާލެ  ައދި  ެފިށެގްނާދެނއެވެ.  ަގއި   2021 ަމަސްއަކތް  ޢަމަލީ  މަޝްޫރުޢގެ  ަބދަުލކުރުުމގެ 

ތަަރއްީޤކުރުަމށް ސަުރކާުރގެ ިހްނގުާމއި ިޚދުަމްތަތއް ިއތުަރށް ލާމަުރކަުޒކުރުާމއި ސަރަަޙްއދީ ތަަރއްޤީ ެގެންސިދނުަމށް ލާމަުރކަޒީ ިހްނުގން 

ސަރަަޙްއދީ  ާދއިާރައްށެވސް  ަތޢުލީމީ  ައދި  ަރނގަުޅކުރުަމާށއި،  ެފންވަރު  ިޙދުަމްތަތުކގެ  ިޞއްޙީ  ސަރަަޙްއުދަތުކގެ  ެއކި  ހަުރަދާނޮކށް، 

ެލވެްލެއްއަގއި ަވސީަލްތަތއް ެމނޭްޖކުރުާމއި، ެފްނވަރު ަރނގަުޅކުރުަމށް ިއންެވްސްޓކުރުަމށް މި ބަެޖުޓަގއި ޕްޭލްނޮކށް ހިަމާނަފިއެވއެވެ. ައދި 

ާރއްޭޖަގއި ެފާނއި ނަުރދަމާ ާޤއިުމކުރުުމގެ މަޝްޫރޢު ޭއގެ ެއންމެ ފުޅާިމުނަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު ެފށުަމށް ހިަމާނަފއިެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން 

ވިަޔފާިރަތަކށް ކުިރައށް ެދޭވނެ ަފހި ާމަހއުެލއް ާޤއިުމކުރުަމާށއި، ާޢންމު ައދި އިުޖތިާމޢީ ިޚދުަމްތަތާކއި ަރއްިޔުތްނގެ ދިިރއުޅުުމގެ ިމންވަރު 

ކުިރއެރުވުަމށް ޕްޭލްނކުެރވި، ެއަކން މި ބަެޖުޓަގއި ހިެމިނަފިއެވެއވެ. ައދި އިްޤތިާޞދީ ކާިރާސެއއް ކުރިަމިތވާ ިހނދު ަދއުަލުތން އެ ކާިރާސއާ 

ކުރިަމތިލުުމގެ ޤާބިުލަކން ިއތުުރކުރުަމށް، ސޮވިިރން ިޑވެލޮޕްަމްނޓް ަފންޑު ިއތުަރށް ފުާޅކުރުާމއި، ކާިރާސަތއް ެމނޭްޖކުރުަމށް ާޚއްޞަ މަުރކަެޒއް 

ާޤއިުމކުރުާމއި، ނޭަޝނަލް ޑިާޒްސޓަރ ެމނޭޖުަމްންޓ ޮއތޯިރޓީ ިއތުަރްށ ހަުރަދާނކުރުަމށް ރޭިވަފިއެވެއެވ.

2023-2021 ގެ ިފްސކަލް ްސޓްެރޓަޖީ ެއކުަލވާާލަފިއަވނީ ެމދުާރްސާތަގއި ޮކިވޑް-19 ގެ ސަބަުބން ދިާމވާ އިްޤތިާޞދީ ައދި އިުޖތިާމޢީ 

ެގއްުލްނަތުކން އަަރިއަގތުަމާށއި ަރއްިޔުތްނަނށް ދޭ ިޚދުަމްތަތުކގެ ެފންވަރު ދަަމަހްއަޓއި ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞދީ ައދި އިުޖތިާމޢީ ެގއްުލްނަތުކން 

އަަރިއަގތުަމާށއި ަރއްިޔުތްނަނށް ދޭ ިޚދުަމްތަތުކގެ ެފންވަރު ދަަމަހްއަޓއި ާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞދު ައއު ިމސްރާަބަކށް ަބދަުލކުރުުމގެ ަމއްަޗށެވެ. 

ަޤއުމު  ިމސްރާަބަކށް  ައއު  އިްޤތިާޞދީ  ާޖަގިއން  ލިބޭ  ކުަޑޮކްށެގން  ޚަަރދު  ކުަޑކުރުަމާށއި،  ޚަަރުދަތއް  ާޢންމު  ެމދުާރްސާތަގއި  ެއޮގުތން 
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ަބދަުލކުރުަމާށއި، އިްޤތިާޞދު ިސްނަދާފުތޮކށް، ވިުލްނވެިރޮކށް ިއތުުރކުރުަމާށއި، އިުޖތިާމޢީ ދުަޅހެޮޔަކން ިއތުުރކުރުަމށް ކުަރންެޖހޭ ޚަަރުދަތއް 

ެމދުާރްސާތަގއި ބަެޖުޓގެ  ިއތުުރވި ނަަމެވސް،  ޮބޑުވެ، ދަަރނި  ަފިއޭންނިސން ގެޕް  ޮކވިްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ބަެޖުޓގެ  ައދި  ކުރުަމެށވެ. 

ެޑިފިސްޓ ކުަޑޮކށް، ދެެމެހްއެޓެނވި ިމްނަގނުޑަކްށ ދަަރިނ ެގަނއުަމށް ަމުގަފިހކުރުުމގެ ަމއްަޗށެވެ. 

7.0 - ޮކމިީޓގެ މަަސްއަކތް ައމާުޒުކރި ަބިއަތްއ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ދިާރާސކުރުުމަގއި ކޮިމީޓގެ ަމިއަގނޑު ަމަސްއަކތް އަމާުޒކުރީ ިދެވހިާރއްޭޖގެ ިފްސކަލް 

ުނަވތަ ބަެޖުޓގެ ޙާަލާތއި ތަަޞއްވަުރގެ ަމއްަޗށެވެ. ެއޮގުތން، 2021 ަވނަ ައހަަރށް ބަެޖުޓޮކްށަފއިވާ ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނާއއި ޚަަރުދގެ 

ސިާޔަސުތަތާކއި، ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއންެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާާމއި، ަދއުަލުތގެ ދަަރްނާޏއި، ބަެޖޓު ެޑިފިސާޓއި ބަެޖޓު ަފިއޭންންސކުރުަމށް 

ަވަނ   2021 ޮގެތްއަގއި،  ާޚއްޞަ  ައދލި  މަްޝވަާރކުިރއެވެ.  ފުާޅާދއިާރެއްއަގއި  ެމންބަުރން  ކޮިމީޓގެ  ަމއްަޗށް  ަކްނަތްއަތުކގެ  ާރާވަފއިވާ 

ކޮިމީޓަގއި  ގުޭޅޮގުތން  މަޝްޫރުޢަތކާ  ަކނަޑއަާޅަފިއވާ  ިހްނގުަމށް  ަދުށން  ޕްޮރގްރާްމަތުކގެ  ެއކި  ާރާވަފިއވާ  ިހްނގުަމށް  ސަުރކާުރން  ައހަރު 

ޮއީފްސަތުކގެ  ސަުރކާރު  ގުޭޅޮގުތްނާނއި،  ުކްނުފިނަތކާ  ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ިބާނކުރުުމަގއި  ަމަސްއަކތް  ކޮިމީޓގެ  ައދި  މަްޝވަާރކުިރއެވެ. 

ބަެޖާޓއި ިމިނަވން ުމައްއަސާސަތުކގެ ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން މަްޝވަާރކުިރއެެވ. ީމގެ ިއތުުރން 2020 ަވނަ ައހަރު ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން 

ާފްސޮކްށަފިއވާ ބަެޖަޓށް ކޮިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ައިއްސަފއިވާ ަބދަުލަތާކއި، 2020 ަވނަ ައހަަރށް ރިަވއިްޒޮކށް ުހަށހަާޅަފއިވާ ބަެޖުޓގެ 

ަބިއަތަކްށ ކޮިމީޓަގއި މަްޝވަާރ ކުިރެއެވ.

7.1 - ަދުއލުަތގެ އާމްަދީނ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފޮކށް، ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލަހށް ުހަށހަުޅއްާވަފއިވާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓަގއި، ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި 

ލިޭބެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފިއަވނީ ޖުމްލަ 29,921.6 )ނަާވީވްސާހސް ުނަވަސޭތކަ ެއކާީވސް ޮޕިއްނޓް ަހެއއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 2020 

ަވނަ ައހަރު ަދއުަލަތށް އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުެރެވނީ 14,692.8 )ާސަދާހސް ަހަސޭތކަ ނުަވިދހަ 

ޭދއް ޮޕިއްނޓް ައެށއް( މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ިމއީ 2020 ައހަަރށް ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރި އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހއާ އަޅާބަާލއިރު 50.9 

)ަފްނާސސް ޮޕިއްންޓ ުނަވެއއް( ިއްނަސްއަތ ަދށް ަޢަދެދކެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރު ޖުމްލަ އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 17,792.4 )ަސތާަރާހސް ަހްތަސޭތކަ ނުަވިދހަ 

ޭދއް ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ޖުމްލަ އާްމަދނީ ެއކުެލިވެގްނަވނީ ެޓްކްސގެ ޮގުތަގއި ލިޭބޭނކަަމށް 
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ައްނދާާޒކުރާ 9,824.5 )ުނަވާހސް ައްށަސޭތކަ ަސްއީވސް ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( މިިލައން ުރފިާޔާއއި، ެޓްކސް ޫނން ޮގްތޮގުތން ލިޭބެނކަަމށް 

ަލާފކުރާ 5,753.9 )ަފްސާހސް ަހްތަސޭތކަ ަފްނާސސް ިތެނއް ޮޕިއްނޓް ނުަވެއްއ( މިިލައން ުރފިާޔގެ ަމއްަޗށެވެ. ހަރުުމދާ ިވްއަކިއެގން ލިބޭ 

ާއްމަދީނ  14.8 )ާސދަ ޮޕިއްނޓް ައެށއް( މިިލައން ުރފިާޔާއއި، ީމގެ ިއތުުރން، ހިލޭ ެއީހެގޮގުތަގއި ޖުމްލަ 2,211.5 )ެދާހސް ުދިއަސްއތަ 

ެއގާރަ ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފިއެވއެވެ. ީމގެ ތެެރިއން ަފިއާސިއން ލިބޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި 1,573.6 )ެއްއާހސް 

ަފްއަސޭތކަ ަހްތިދހަ ިތެނއް ޮޕިއްނޓް ަހެއއް( މިިލައން ުރފިޔާ ެއކި ފަާރްތަތުކން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން ެމދުާރްސާތަގއި 

ޮކންމެ ައހަަރކު ޯހދުަމށް ާރާވިއަފިއވާ 100 )ަސޭތކަ( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ހިެމެނއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން މަޝްޫރުޢަތއް ިހްނގުަމށް ލިބޭ ެއީހގެ 

ޮގުތަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވނީ 637.9 )ަހަސޭތކަ ތިީރސް ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ުނަވެއއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 

ީމގެ ޮބޑު ަބެއއް ިހްއާސކުަރނީ ގްޭރޓަރ މާލެ ަކެންކިޓިވޓީ މަޝްޫރުޢައށް ިއންިޑއާ ސަުރކާުރން ދޭ ެއީހާއއި، ުކނި ަންއތާލުަމށް މަްލޓިެލޓެރަލް 

ޖަްމިޢއްާޔަތުކްނ ކުރިަޔްށެގްނދާ މަޝްޫރުޢަތުކން ލިޭބ ެއީހއެވެ. 

)ެއާކީވސް   21.1 ެއހީ  ހިލޭ  އާްމަދީނާއއި  ޖުމްލަ  ައްނދާާޒކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021 އަޅާބަަލއިރު،  ައހަރާ  ަވނަ   2020

ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( ިއްނަސްއަތިއން ިއތުުރާވެނކަަމށް ބެެލޭވއިރު، ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދނީ 3.1 )ިތެނއް ޮޕިއްނޓް 

ެއެކއް( ިއްނަސްއަތިއން ަދށްިވނަަމެވސް ެޓްކސް ޫނން ޮގްތޮގުތން ލިބޭ އާްމަދނީ 136.9 )ަސޭތކަ ތިީރސް ަހެއއް ޮޕިއްނޓް ުނަވެއއް( 

ތަާވލު 1: ަދުއލަަތްށ ިލބޭ ޖުމްަލ އާމްަދނީއާިއ ހިލޭ އީެހ 2019 - 2023  

2023 2022 2021 2020 2019

ައްށ ލަފުާކާރަތފީްޞލް ައްށ ލަފުާކާރ ައްށ ލަފުާކާރ ައްށ ިރަވިއޒްުކިރ  ިލުބުނ

ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ

ޓެކްސްގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 16,530,522,525  10,138,170,036  9,824,459,678  13,428,715,051  17,160,011,790 

ޓެކްްސ ނޫންޮގތުގައި ލިބޭ އާްމދަނީ 5,609,947,167  2,502,122,687  5,753,908,791  6,433,438,995  7,226,012,562 

ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނީ 20,574,822  10,607,477  14,801,993  14,960,050  15,080,737 

އާމްަދީނގެ ޮގުތަގިއ ިލބޭ ޖުމުަލ 22,161,044,514  12,650,900,200  15,593,170,462  19,877,114,096  24,401,105,089 

ހިލޭ އެހީގެ ޮގތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ 1,154,886,391  2,124,269,386  2,211,503,014  2,243,256,040  2,150,528,558 

އާމްަދީނ އާިއ ހިލޭ އީެހގެ ޖުމްަލ 23,231,795,042  14,692,803,261  17,792,401,281  21,814,249,414  26,219,050,434 

 (332,583,213)  (306,120,722)  (12,272,195)  (82,366,325)  (84,135,863)
 ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ޯލނުތަކުން

އަނބުރާ ލިބޭ

ޖުމްަލ 23,315,930,905  14,775,169,586  17,804,673,476  22,120,370,136  26,551,633,647 

މަުޢލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: ިމނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންްސއިން ރައްޔިތުންގެ މަިޖލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގައި ހިެމނޭ ދައުލަތަށް ލިބޭ ޖުުމލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 

2019 - 2023  )ބަޖެޓު މަޢުލޫމާތު )4( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 188 - 193((
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ިއްނަސްއަތިއން ިއތުރުާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. ައދި ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ ިމންވަރު 4.1 )ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( 

ިއްނަސްއަތިއން ިއތުރުާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލަތށް ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރާ އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ ޖުމްަލކަުމަގިއވާ 17,792.4 )ަސތާަރާހސް ަހްތަސޭތކަ 

ުނަވިދހަ ޭދއް ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( މިިލައން ުރފިާޔައކީ 2020 ަވނަ ައހަަރށް ރިަވއިްޒކުރި އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ ޖުމްަލކަުމަގިއވާ 14,755.1 

ަފެހއް ސުެމއް(  ޮޕިއްނޓް  )ިވހި  އަޅާބަާލއިރު 20.50  ުރފިާޔއާ  މިިލައން  ެއެކއް(  ޮޕިއްނޓް  ަފެހއް  ަފްނާސސް  ަހްތަސޭތކަ  )ާސަދާހސް 

ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ަޢަދެދެކެވ.

2021 ަވނަ ައހަުރަގއި އާްމަދނީ ިއތުަރށް ޯހދުަމށް ުހަށހަާޅަފިއވާ އާ ަކްނަތްއަތުކން 1,217.6 )ެއްއާހސް ުދިއަސްއތަ ަސތާރަ ޮޕިއްނޓް 

ަހެއއް( މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަރު އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަޅާ އާ ަކްނަތްއަތުކގެ ތެޭރަގއި 

ެއްސޭޓޓް  ިރއަލް  ޫދކުރުާމއި،  ިބން  ޓޫރިޒަަމށް  ަބދަުލކުރުާމއި،  ޭރުޓަތއް  ޗާުޖގެ  ެއއަރޯޕޓް ސަރިވސް  ީފާއއި  ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  ެއއަރޯޕޓް 

ައދި  ިވްއކުާމއި،  ިބން  ެނގުާމއި،  ޗާެޖއް  ސްެޕްކޓްރަމް  ފްީރުކެއްނސީ  ޫދކުރުާމއި،  ަލިއެސްނސް  އޮޕަޭރަޓްނގ  ޓެެލކޮމް  ޓޫރިޒަުމްނާނއި، 

ޮކންޖެަޝން ޗާަޖާކއި ައދި ީފެއްއ ަނަގއި ލިބޭ އާްމަދީނެވްސ ހިެމިނަފިއެވއެވެ. 

7.2 - ަދުއލުަތގެ ަޚަރުދ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ ޚަަރުދގެ ޮގުތަގއި ުހަށހަާޅަފިއވާ ަޢަދަދކީ 37,504.5 )ތިީރސް ަހްތާހސް ަފްސަސޭތކަ 

ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ައދި 2020 ަވނަ ައހަަރށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ާފްސޮކްށަފިއަވނީ 37,871.3 )ތިީރސް 

ަހްތާހސް ައްއަސޭތކަ ަހްތިދހަ ެއެކއް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ނަަމެވސް 2020 ަވނަ ައހަަރށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން 

ާފްސކުރި ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ަތްނފީުޒކުރުުމަގއި، ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ބަެޖަޓށްަވނީ ަބދަުލަތެކއް ެގެންސަފެއވެ. ިމޮގުތން 2020 ަވަނ 

ައދި  އިުޖތިާމޢީ  މުރާަޖާޢޮކށް،  ތަުރތީބު  ިއްސަކްނދޭ  ޚަަރުދަތަކށް  ަދއުަލުތގެ  ކުަޑކުރުާމއި،  ޚަަރުދަތއް  ބަެޖުޓން  ާފްސޮކްށަފއިވާ  ައހަަރށް 

ިޞއްޙީ ަރްއާކތެިރކަަމށް ޭހަދކުރުަމށް ޚަަރުދަތއް ަވނީ ަބދަުލކުެރިވަފއެވެ. ިމާއެއކު ަދއުަލތް ިހްއާސވާ ުކްނުފިނަތުކގެ އާްމަދީނާއއި ކޭްޝފްޯލައށް 

ައސަުރޮކްށަފއިާވތީ، ެއުކްނުފިނަތަކށް ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ެއީހތެިރަކން ފޯުރޮކްށިދނުަމްށަޓަކއި ބަެޖުޓގެ ެއކި ާދއިާރަތުކން ަވނީ ޚަަރުދަތަކށް 

ަބދަުލަތްއ ެގެންސަފއެވެ.  

ިމޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓު ިމހާރުަވނީ ިރަވއިްޒޮކްށަފއެވެ. ިރަވއިްޒކުރި ބަެޖުޓަގއި ަދއުަލުތގެ ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ުހްނާނެނކަަމށް 

ެބެލެވީނ 20,876.9 )ިވހި މިިލައން ައްށަސޭތކަ ަހްތިދހަ ަހެއއް ޮޕިއްނޓް ނުަވެއއް( މިިލައން ުރފިާޔަގެއވެ. ިމއީ 2020 ަވަނ ައަހަރްށ 
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ޚަަރދު  ކެިޕޓަލް  ައދި  ަޢަދެދެކވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ  ަފެހއް(  ޮޕިއްނޓް  )ަހެއއް   6.5 ބަާލއިރު  ޚަަރަދށް  ިރކަަރްނޓް  ބަެޖުޓގެ  ާފްސކުރި 

ުހްނާނެނކަަމށް ބެލެެވނީ 10,910.2 )ިދހަ މިިލައން ނުަވަސޭތކަ ިދަހެއއް ޮޕިއްނޓް ޭދއް( މިިލައން ުރފިާޔަގއެވެ. ިމއީ ާފްސކުރި ބަެޖުޓގެ 

ައހަރު ނިޭމއިރު ޖުމްލަ ބަެޖޓު  ަވނަ  ަޢަދެދކެވެ. 2020  ަދށް  ިއްނަސްއތަ  ައެށއް(  ޮޕިއްނޓް  )ަނވާީވސް  ޚަަރަދށްވުރެ 29.8  ކެިޕޓަލް 

ުހްނާނެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 31,787.1 )ތިީރސް ެއއްމިިލައން ަހްތަސޭތކަ ައށްިޑހަ ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( މިިލައން ުރފިާޔަގެއވެ. ިމއީ މި 

ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖޓާ އަޅާބަާލއިރު 16.1 ިއްނަސްއަތ ަދށް ަޢަދެދެކވެ.   

 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ ޚަަރުދގެ ޮގުތަގއި ުހަށހަާޅަފިއވާ ަޢަދަދކީ 34,787.7 )ތިީރސް ަހތަުރާހސް ަހްތަސޭތކަ 

ައްށިޑހަ ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ަހެތއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި، ދަަރީނގެ ިޚދުަމާތއި ދަަރނި ައާދކުރުަމށް ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުރާ ޖުމްލަ 

ޚަަރދު 1,469.9 )ެއްއާހސް ަހތަުރަސޭތކަ ަފްސދޮަޅސް ނުަވެއއް ޮޕިއްނޓް ުނަވެއއް( މިިލައން ުރފިޔާ ފިޔަަވއި، ެއެހިނެހން ަކްނކަަމށް 

  ތަާވލު 2: ެއކިެއކި ަބިއަބަޔްށ ަޚަރުދ ުކާރޮގުތގެ ޖުމުަލ ހާިސުބ 2019 - 2023
  )ަޢަދުދަތްއ މިލަިއްނ ުރފާިޔިއްނ(

2023 2022 2021 2020 2019

ައްށ ލަފުާކާރަތފީްޞލް ައްށ ލަފުާކާރ ައްށ ލަފުާކާރ ިރަވިއޒްުކިރ ެއކްުޗައލް

% ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ

7.1  2,884.1 7.3  3,240.6 8.3  2,891.9 4.3  1,374.9 4.4 ރައްޔިތުންނަްށ ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތް 1,327.5 

12.8  5,218.9 20.3  9,030.6 11.6  4,032.3 9.0  2,846.3 8.8 ަދރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަަރނި އަދާކުރުން 2,665.4 

3.5  1,435.9 3.3  1,477.3 4.1  1,431.3 4.3  1,367.9 4.6 ދިފާޢީ ަކންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން 1,373.9 

7.0  2,859.8 6.7  2,962.1 8.0  2,786.0 8.1  2,586.7 9.1  ޢަދުލު އިންޞާފާއި ައމަންއަމާންކަން 2,735.1 
ޤާއިްމކުރުން

25.3  10,321.9 20.0  8,892.0 20.1  6,997.0 24.6  7,807.9 23.2  އިޤްތިޞާދީ އަިދ ސިނާޢީ ކުރިއެރުމަށް 6,981.6 
ުކރާ ޚަރަދު

6.3  2,563.5 6.5  2,883.2 5.3  1,850.4 2.7  869.3 3.3 ތިމާވެށި ރަްއކާތެރިކުރުން 990.8 

6.6  2,703.0 5.9  2,623.7 6.7  2,337.0 4.5  1,422.6 6.3  ގެޮދރު ިޢމާރާތްކުރުމަށާއި ޖަމާޢާތުގެ 1,887.3 
ފައިދާއަށްޓަަކއި ދެވޭ ޚިދުމަތް

10.7  4,349.6 9.6  4,259.6 11.6  4,040.3 16.5  5,243.9 11.2 ޞިއްޙަތު 3,372.3 

1.7  675.4 2.0  907.8 2.2  768.9 2.0  650.1 2.4 އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީީނ ޚިދުމަތް 711.1 

9.6  3,890.4 10.3  4,563.9 11.4  3,952.5 10.5  3,339.3 12.1 ތަޢުލީމް 3,632.2 

9.5  3,855.2 8.3  3,684.4 10.6  3,700.0 13.5  4,278.4 14.8 އިްޖތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން 4,451.1 

100.0  40,757.7 100.0  44,525.2 100.0 މުިޅ ޖުމުަލ 30,128.2  100.0 31,787.1  100.0 34,787.7 

 މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިަވނީ: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިޭނންސްއިން ރައްޔިތުންެގ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގަިއ ހިމެނޭ އެކިއެކި ބައިަބޔަށް ޚަރަދު
))ކުރާގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު 2019 - 2023 )ބަޖެޓު ތާވަލު )5.2( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 224 - 225



xxxvII

ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުރާ ޚަަރަދކީ 30,755.40 )ތިީރްސާހސް ަހްތަސޭތކަ ަފްނާސސް ަފެހއް ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ިމއީ 

2020 ަވނަ ައހަރު ޚަަރދުާވެނކަަމށް ަލާފކުރާ ދަަރީނގެ ިޚދުަމާތއި ދަަރނި ައާދކުރުަމށް ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުރާ ަޢަދދު ފިޔަަވއި، ެއެހިނެހން 

ަކްނކަަމށް ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުރާ ޚަަރދާ އަޅާބަާލއިރު ާގްތަގނަޑަކށް 1,814.56 )ެއްއާހސް ައްށަސޭތކަ ާސދަ ޮޕިއްނޓް ަފެހއް ަހެއއް( 

މިިލައން ުރފިޔާ ިއތުރު، ައދި ޭވތުެވދިޔަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ޖުމްލަ ޚަަރަދށްވުރެ 9.44 )ނުަވެއއް ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް ަހތަެރއް( ިއްނަސްއތަ 

ިއތުރު ަޢަދެދކެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ޚަަރދު ެބިހަފއިާވޮގަތށް ބަާލއިރު، ބަެޖުޓން ެއންމެ ޮބޑު ިއްނަސްއަތެއއް ޭހަދކުރެޭވެނކަަމށް 

ެއެކއް(  ޮޕިއްނޓް  )ިވހި  ބެެލެވނީ އިްޤތިާޞދީ ައދި ިޞާނޢީ ާދއިރާ ކުިރއެރުވުަމށް ކުރާ ޚަަރަދެށވެ. މި ބަަޔށް ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ 20.1 

ިއްނަސްއތަ ުނަވތަ 6,997.0 )ަހާހސް ުނަވަސޭތކަ ުނަވިދހަ ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ސުެމއް( މިިލައން ުރފިޔާ ަކނަޑއަާޅަފިއެވއެވެ. ބަެޖުޓގެ 

ިތެނއް(  ޮޕިއްނޓް  )ަހތަުރާހސް ސާީޅސް   4,040.3 ަކނަޑއަާޅަފއިަވނީ  ކުރުަމށް  ޭހަދެއއް  ޮބޑު  ެއންމެ  ދެަވަނައށް  ބަާލއިރު  ަބިއަތަކށް 

ިޚދުަމާތއި  ދަަރީނގެ  ައދި  ިއްނަސްއަތެއވެ.  ަހެއއް(  ޮޕިއްނޓް  )ެއގާރަ  ބަެޖުޓގެ 11.6  ިމއީ  ާދއިާރައެށވެ.  ުރފިާޔާއެއކު ިޞއްޙީ  މިިލައން 

ދަަރނި ައާދކުރުަމށް 4,032.3 )ަހތަުރާހސް ތިީރސް ޭދއް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( މިިލައން ުރފިާޔަވނީ ަކނަޑއަާޅަފއެވެ. ިމއީ ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ 

ަފެހއް(  ޮޕިއްނޓް  ަހެއއް( ިއްނަސްއަތެއވެ. ހަަމެއާއެއކު، 3,952.5 )ިތްނާހސް ުނަވަސޭތކަ ަފްނާސސް ޭދއް  ޮޕިއްނޓް  11.6 )ެއގާރަ 

މިިލައން ުރފިޔާ ަތޢުލީަމށް ަކނަޑއަާޅަފއިާވއިރު، ެއއީ ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ ިނސްަބުތން 11.4 )ެއގާރަ ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( ިއްނަސްއަތއެވެ. ައދި 

އިްޖތިާމޢީ ަރްއާކތެިރަކން ފޯުރޮކްށިދނުަމށް 3,700.0 )ިތްނާހސް ަހްތަސޭތކަ ޮޕިއްނޓް ސުެމއް( މިިލައން ުރފިޔާ ަކނަޑއަާޅަފިއެވއެވެ. ެއއީ 

ޗާުޓ 1: 2021 ަވަނ ައަހުރަގއި ެއކި ަބއިަބަޔްށ ަޚަރުދކުުރަމްށ ަބޖެުޓަގއި ަކނޑަައޅާފައިވާ ޮގތް
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ތްރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަ

ރުންދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކު

ދިފާޢީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

ން ޤާއިމްކުރުންޢަދުލު އިންޞާފާއި އަމަންއަމާންކަ

މަށް ކުރާ ޚަރަދުއިޤްތިޞާދީ އަދި ސިނާޢީ ކުރިއެރު

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން

ދެވޭ  ގެ ފައިދާއަށްޓަކައިގެޮދރު ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި ޖަމާޢާތު

ޚިދުމަތް
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ ިނސްަބުތން 10.6 )ިދެހއް ޮޕިއްނޓް ަހެއއް( ިއްނަސްއަތެއވެ. ެގދޮރު ޢިމާާރްތކުރުާމއި ޖަާމަޢުތގެ ަފިއާދައްށަޓަކއި ެދވޭ 

ިޚދުަމްތަތަކށް ބަެޖުޓން 2,337.0 )ެދާހސް ިތްނަސޭތކަ ތިީރސް ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ސުެމއް( މިިލައން ުރފިޔާ ހިެމިނަފިއެވއެވެ. ިމއީ ބަެޖުޓގެ 

  ތަާވލު 3: މުިޅ ަބޖެުޓގެ ަޚަރުދ ަބއިުކެރވިފައިވާ ޮގުތގެ ޖުމްަލ ހާިސުބ 2019 - 2023
)ަޢަދުދަތްއ މިލަިއްނ ުރފާިޔ(

2023 2022 2021 2020 2019

ައްށ ލަފުާކާރަތފީްޞލް ައްށ ލަފުާކާރ ައްށ ލަފުާކާރ ިރަވިއޒްުކިރ ެއކްުޗައލް

% ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ

55.5  22,637.2 49.4  22,012.7 62.3  21,664.0 65.7  20,876.9 70.9 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު 21,372.0 

44.5  18,120.5 50.6  22,512.4 37.7  13,123.8 34.3  10,910.2 29.1 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 8,756.3 

މުިޅ ޖުމުަލ 30,128.2  100.0  31,787.1  100.0  34,787.7  100.0  44,525.2  100.0  40,757.7  100.0 

 މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގައި ހިމެނޭ މުޅި ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު
))ބައިކުރެވިފައިވާ ޮގތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު -2019 2023 )ޢަދަދުތައް މިލިއަން ރުފިޔާއިން( )ބަޖެޓު ތާވަލު )5.1( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 218 - 223

6.7 )ަހެއއް ޮޕިއްނޓް ަހެތއް( ިއްނަސްއަތެއވެ. ބަެޖުޓން ތިާމެވށި ަރްއާކތެިރކުރުަމށް 1,850.4 )ެއްއާހސް ައްށަސޭތކަ ަފްނާސސް ޮޕިއްނޓް 

ަހތަެރއް( މިިލައން ުރފިޔާަވނީ ަކނަޑއަާޅަފއެވެ. ިމއީ ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ 5.3 )ަފެހއް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( ިއްނަސްއަތެއވެ. ައދުުލިއންާޞާފއި 

އަާމްނަކން ާޤއިުމކުރުަމށް 2,786.0 )ެދާހސް ަހްތަސޭތކެ ައށްިޑހަ ަހެއއް ޮޕިއްނޓް ސުެމއް( މިިލައން ުރފިާޔާއެއކު ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ 8.0 

)ައެށއް ޮޕިއްނޓް ސުެމއް( ިއްނަސްއތަ މި ބަަޔށް ަކނަޑއަާޅަފެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، ަރއްިޔުތްނަނށް ެދވޭ ާޢންމު ިޚދުަމްތަތަކށް 2,891.9 

)ެދާހސް ައްށަސޭތކަ ުނަވިދހަ ެއެކއް ޮޕިއްނޓް ނުަވެއއް( މިިލައން ުރފިާޔާއއި ަތޢުލީމީ ައދި ީދނީ ިޚދުަމްތަތަކށް ޖުމްލަ 768.9 )ަހްތަސޭތކަ 

ަފްސދޮަޅސް ައެށއް ޮޕިއްންޓ ނުަވެއއް( މިިލައން ުރފިާޔ ަކނަޑއަާޅަފިއެވއެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަާޅަފއިވާ ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ ަޢަދުދކަުމަގިއވާ -/34,787,720,151 )ތިީރސް ަހތަރު ބިިލައން ަހްތަސޭތކަ 

ައށްިޑހަ ަހތްމިިލައން ަހްތަސޭތކަ ިވިހާހސް ެއްއަސޭތކަ ަފްނާސސް ެއެކއް( ުރފިާޔގެ ތެެރިއން 62.3 )ަފްސދޮަޅސް ޭދއް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( 

ިއްނަސްއަތައކީ ިރކަަރްނޓް ޚަަރދެވެ. ައދި އެ ޚަަރުދގެ 37.7 )ތިީރސް ަހެތއް ޮޕިއްނޓް ަހެތއް( ިއްނަސްއތަ ައްނދާާޒޮކްށަފިއަވނީ ކެިޕޓަލް 

ޚަަރުދެގ ޮގުތަގއެވެ. 

ގުިޅެގން  އާ  ޮކވިްޑ-19  ަދްށެވަފިއަވނީ  ިމްނވަރު  ިހްއާސކުރާ  ޚަަރދު  ިރކަަރްނޓް  ބަެޖުޓަގއި  ަދއުަލުތގެ  ަލާފކުރާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި އެުޅނު ފިޔަވަުޅަތުކގެ ތެެރިއން ެއކި ާދއިާރަތުކން ިހްނގުުމގެ ޚަަރުދަތއް ުކަޑޮކްށަފިއވުާމއި، ސަުރކާުރން 

ޮބެޑތި ޭހަދކުރާ ާދއިާރަތުކން ޚަަރުދަތއް ެއފިަޝްންޓކުރުަމްށަޓަކއި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ފިޔަވަުޅަތއް އަަޅއި ސިާޔަސުތަތއް ަބދަލު ެގަނއުަމށް 

ިނންާމަފިއާވީތއެވެ. 
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ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދގެ ތެެރިއން ެއންމެ ޮބޑު ޭހަދެއއް ަދއުަލުތން ކުަރނީ މުަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރަދށެވެ. ިމޮގުތން 8,415.3 )ައްށާހސް 

ަހތަުރަސޭތކަ ަފނަރަ ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( މިިލައން ުރފިޔާ މުަވއްަޒުފްނަނށް ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. ިމއީ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 

ޚަަރުދާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެވޭ ިމްނވަަރށްވުރެ 3.4 )ިތެނއް ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ަޢަދަދކެވެ. ުމަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ 

ޚަަރދު ިއތުުރަވނީ އަަލށް ައްނނަ ާޤޫނުނަތުކން ލާޒިުމކުރާ ެއކި މަޤާުމަތާކއި، ުއަފްއދާ ުމައްއަސާސަތއް ިއތުރުވުާމއި ަދއުަލުތން ދޭ ިޚދުަމްތަތއް 

ފުާޅކުރުަމާށއި ެފްނވަރު ަރނގަުޅކުރުަމށް ކުރާ ަމަސްއަކުތން ިއތުުރކުރާ މަޤާުމަތާކއި، ުމސާަރިއގެ ެއކި ޮއިނަގނުޑަތއް ރޭިވަފއި ުހްނނަ ޮގުތން 

ުމސާަރައށް ައްނނަ ަބދަުލަތުކްނނެވެ. 

ތަާވލު 4: ްސްޓެރީޓިޖކް ެއކްަޝްނ ޕްލްޭނ ަބޖެުޓގެ ެއކިެއކި ަބއިަބަޔްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް 2021 - 2023
2023 2022 2021

ައްށ ލަފުާކާރަތފީްޞލް ައްށ ލަފުާކާރ ައްށ ލަފުާކާރ

ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ
ނޫ އިޤްތިޞާދު 3,960,652,673  4,205,129,243  4,513,848,127 

ޯއާގތެރި ސަރުކާރު 11,443,782,774  12,290,416,189  11,869,468,015 

ފަޚުރުވެރި އާއިލާ 2,936,975,770  3,158,642,415  3,086,383,074 

ޖަޒީރާ ދިރިއުޅުން 5,304,843,456  8,160,367,640  8,889,275,351 

ހެޮޔ ވެރިކަން 11,141,465,478  16,710,607,901  12,398,686,573 

ޖުމްަލ 34,787,720,151  44,525,163,388  40,757,661,140 
ަމޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަީނ: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭްނސްއިން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގައި ިހމެނޭ ސްޓްރެޓީޖިކް 

އެްކޝަން ޕްލޭން ބަޖެޓުގެ ެއކިއެކި ބައިބަޔަށް ބެހިފައިވާ ޮގތް 2021 - 2023 )ބަޖެޓު ތާވަލު )5.8( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 271 - 272((

ެމިނެފްސޯޓަގިއވާ  ާރއްޖެ”  “ޖަޒީރާ  ަބްއަޓްނޮކްށަފއިަވނީ  މަޝްޫރުޢަތއް  ޕްޮރގްރާްމަތާކއި  ހިެމިނަފިއވާ  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ަކނަޑއަާޅަފިއވާ  ެއްސ.އޭ.ީޕަގއި  ނުަވތަ  ޕްޭލން”  ެއކްަޝން  “ްސޓްެރޓީިޖކް  ަތއްޔާުރޮކްށަފިއވާ  ިބާނޮކށް ސަުރކާުރން  ަމއްަޗށް  ަކްނކަުމގެ 

ަދުށން  )ަފެހއް( ސިާޔަސުތގެ   5 ަމިއަގނޑު  ހިަމާނަފއިވާ  ެއްސ.އޭ.ީޕަގއި  ޮގަތެށވެ.  ަމުގަފއިވާ  ާވސިލުވުަމށް  ހަަމައށް  ަލނުޑަދނިޑަތކާ 

ހިަމާނަފއިވާ މަޝްޫރުޢަތާކއި ޙަަރާކްތަތަކްށ ިހނާގނެ ޖުމްލަ ޚަަރދު ާތވަލު 4 ަގިއ އެަވީނއެވެ. 

7.3 - ެކޕަިޓލް ަޚަރާދިއ ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމް

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފޮކށް ުހަށހަާޅަފއިވާ ބަެޖުޓަގއި ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ ޮގުތަގއި ހިަމާނަފއިަވނީ 13,123.8 )ތޭަރާހސް ެއްއަސޭތކަ 

ތޭީވސް ޮޕިއްނޓް ައެށއް( މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ޭއގެ ތެެރިއން ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއްނެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާމް )ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ( ޚަަރުދގެ 
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 ތަާވލު 5:  ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމްގެ ޚުލާާސ 2019 - 2023
)ަޢަދުދަތްއ ުރފާިޔިއްނ(

2023 2022 2021 2020 2019
ަތފީްޞލް

ައްށ ލަފުާކާރ ައްށ ލަފުާކާރ ައްށ ލަފުާކާރ ިރަވިއޒްުކިރ ެއކްުޗައލް

% ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ % ުރފާިޔ

37.6  4,883,216,353 50.3  6,632,797,253 39.2  3,258,228,792 71.7  3,988,927,199 47.4  2,192,949,099 
 ޮޑމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ

ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތައް

54.0  6,998,364,450 37.8  4,988,451,229 46.8  3,890,371,283 13.4  746,941,635 41.3  1,913,805,723 
 ޯލނުން ހިްނގާ ޕީއެސްއައިޕީ 

މަޝްޫރޢުތައް

3.9  511,813,250 4.5  600,023,789 6.8  561,505,638 7.3  404,856,572 3.1  142,126,135 
 ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ

ޕީއެސްއައިޕީ މަްޝރޫޢުތައް

4.4  576,877,772 7.4  973,655,050 7.2  596,191,345 7.6  422,958,644 8.2  379,669,102 
 ޓްރަސްޓް ފަްނޑުން ހިންގާ

ޕީއެސްއަިއޕީ މަޝްރޫޢުތައް

100.0  12,970,271,825 100.0  13,194,927,321 100.0  8,306,297,058 100.0  5,563,684,050 100.0 މުިޅ ޖުމުަލ 4,628,550,059 

 މަޢުލޫމާތު ނަގާަފއިވަނީ: މިނިސްޓްރީ ޮއްފ ފިނޭންސްއިން ރައްޔިުތންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަަހޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގައި ހިމެނޭ ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް

 ))ޕްޮރގްރާމްގެ ޚުލާސާ 2019 - 2023 )ޢަދަދުތަްއ ރުފިޔާއިން( )ބަޖެޓު ތާވަލު )6.1( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 274 - 276

ޗާުޓ 2: 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ުހަށެހިޅ ަބޖެްޓަގއި ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕީ ައްށ ަޚަރުދކުުރަމްށ ަކނޑަައޅުްއވާފައިވާ ޮގތް

39%

47%

7%
7%

އްދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަ

ޢުތައްބޭރުގެ ޯލނުގެ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫ

ތައްބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢު

 މަޝްރޫޢުތައްޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ

ަދއުަލުތގެ ާޢންމު ބަެޖުޓން  ުރފިާޔެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން،  ޮޕިއްނޓް ޭދއް( މިިލައން  ަހެއއް  ޖުމްަލައކީ 8,306.2 )ައްށާހސް ިތްނަސޭތކަ 

ިހްނގާ މަޝްޫރުޢަތުކގެ ޖުމްލަ ޚަަރަދކީ 3,258.2 )ިތްނާހސް ުދިއަސްއތަ ަފްނާސސް ައެށއް ޮޕިއްނޓް ޭދއް( މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ބޭުރގެ 

ޯލނު ެއީހިއން ިހްނަގން ަކނަޑއަާޅަފިއވާ މަޝްޫރުޢަތުކގެ ޖުމްަލައކީ 3,890.3 )ިތްނާހސް ައްށަސޭތކަ ުނަވިދހަ ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( މިިލައން 

ުރފިާޔެއވެ. ބޭުރގެ ހިލޭ ެއީހިއން ިހްނަގން ަކނަޑއަާޅަފިއވާ މަޝްޫރުޢަތުކގެ ޖުމްަލައކީ 561.5  )ަފްސަސޭތކަ ަފްސދޮަޅސް ެއެކއް ޮޕިއްނޓް 
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ަފެހއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ައދި ޓްަރްސޓް ަފންުޑަތުކން ިހްނަގން ަކނަޑއަާޅަފިއވާ މަޝްޫރުޢަތުކގެ ޖުމްަލައކީ 596.2 )ަފްސަސޭތކަ ނުަވިދހަ 

ަހެއއް ޮޕިއްނޓް ޭދއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް މިބަަޔށް ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރވޭ ިމްނވަަރށްވުރެ 49.3 

)ސާީޅްސ ނުަވެއއް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( ިއްނަސްއަތ ިއތުރު ަޢަދެދކެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަަރށް ީޕ.ެއްސ.ައއި.ީޕައށް ަކނަޑއަާޅަފއިވާ ބަެޖުޓގެ 39.2 )ތިީރސް ުނަވެއއް ޮޕިއްނޓް ޭދއް( ިއްނަސްއތަ ޚަަރުދކުރުަމށް 

ަކނަޑއަާޅަފިއަވނީ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ިހްނގާ މަޝްޫރުޢަތެކްއގެ ޮގުތަގެއެވ. ބޭުރގެ ޯލނު ެއީހިއން ިހްނގުަމށް ަކނަޑއަާޅަފިއަވނީ ީޕ.ެއްސ.

ައއި.ީޕައށް ަކނަޑއަާޅަފއިވާ ޖުމްލަ ަޢަދުދގެ 46.8 )ސާީޅސް ަހެއއް ޮޕިއްނޓް ައެށއް( ިއްނަސްއަތެއވެ. ބޭުރގެ ހިލޭ ެއީހިއން ިހްނގުަމށް 

ިހްނގުަމށް  ަފްނުޑަތުކން  ޓްަރްސޓް  ައދި  ިއްނަސްއަތެއވެ.  ައެށއް(  ޮޕިއްނޓް  )ަހެއއް   6.8 ޖުމްލަ  ީޕ.ެއްސ.ައއި.ީޕގެ  ަކނަޑއަާޅަފިއަވނީ 

ަކނަޑއަާޅަފިއަވނީ ޖުމްލަ ީޕ.ެއްސ.ައއި.ީޕގެ 7.2 )ަހެތއް ޮޕިއްންޓ ޭދްއ( ިއްނަސްއަތއެވެ. 

ތަާވލު 6: ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕީ ަބހާލިެވަފިއވާ ޮގތް - 2021

އާްނމު

އްިނަސްއަތަތފީްޞލް ޖުމްަލ ޓަްރްސްޓ ަފްނޑް ހިލޭ އީެހ ޯލުނ  ަބޖެްޓ
% ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ

2.2  184,015,846  -  9,014,102  37,500,000  137,501,744 
 ޤައުމީ ސަާލމަތާއި ޞުލްޙަ މަސަލަްސކަން

ޤާއިމްކުރުމުގެ ަވޞީލަތްތައް ތަރައްޤީުކރުން

9.9  825,420,678  -  6,546,200  305,484,506  513,389,972 
 ިޞއްޚީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ިޚދުމަތްދޭ ތަންތަން

ތަަރއްޤީކުރުން

4.2 ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަީޞލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން 344,304,584  -  1,507,364  -  345,811,948 

8.9 ިތމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން 44,470,776  305,843,328  206,150,190  183,944,979  740,409,273 

15.0 ެފނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ާޤއިމްކުރުން 295,455,042  539,673,274  12,245,655  402,027,363  1,249,401,334 

33.5  ލަފާފުރުމުގެ ދަިތކަން ޙައްލުކުރުން 664,090,168  1,974,121,963  144,292,000  -  2,782,504,131 

1.5 އިދާރީ ވަޞީަލތްތައް ތަރައްޤީކުރުން 84,672,143  -  43,220,994  -  127,893,137 

8.6 ބޯހިޔާަވހިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން 645,950,762  70,000,000  -  -  715,950,762 

0.3 މިސްިކތް ޢިމާރާތްކުރުން 16,646,433  -  5,843,328  2,341,419  24,831,180 

12.4 ބިން ހިއްުކމާއި މަގުހެދުން 445,358,071  577,748,212  -  5,858,211  1,028,964,494 

2.2 މަސްވެރިކަާމއި ދަނޑުވެރިކަން ތަރަްއޤީކުރުން 42,909,097  80,000,000  59,789,746  -  182,698,843 

1.2 އެހެނިހެން 23,480,000  -  72,896,059  2,019,373  98,395,432 

100.0 މުިޅ ޖުމުަލ 3,258,228,792 3,890,371,283 561,505,638  596,191,345  8,306,297,058

 ަމޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަީނ: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭްނސްއިން ރައްޔިތުންގެ ަމޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގައި ިހމެނޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

  ))ބަހާލެވިފައިވާޮގތް 2021 )ބަޖެޓު ތާވަލު )6.6( ޞަފްޙާ ނަންބަރު 332 - 333
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7.4 - ަފިއޭންނސިްނގ

ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކްނާނއި، ާރއްޭޖގެ ފަާރްތަތުކން ޖުމްލަ ބަެޖޓު ަފިއޭންނިސްނގ ޮގުތަގއި 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ައްނދާާޒޮކްށަފއިަވނީ 

6,044.7 )ހަމިިލައން ސާީޅސް ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ަހެތއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަަރށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިވާ އާްމަދނީ ނުލިބުުމގެ 

ސަބަުބން، ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ފޫެބްއދުަމާށއި ަދއުަލުތން ަނާގަފިއވާ ޯލނު އަނބުރާ ެދްއކުަމށް، ެއތެޭރގެ ެސިކއުިރޓީ ައދި ޯލުނަފދަ ަތެކިތން 

9,895.1( ުނވަމިިލައން ައްށަސޭތކަ ނުަވިދހަ ަފެހއް ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( މިިލައން ުރފިާޔގެ ަފިއޭންނސް 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ިއތުަރށް 

ޯހާދަފއިެވެއވެ. ައދި ައދި ާޤޫނނު ަނންބަރު 7/2013 )ަދއުަލުތގެ ޚަަރަދށް ިޒންމާވުުމގެ ާޤޫނނު( ަގއި ބަާޔްނޮކްށަފިއވާ އުޞޫުލަތާކއި ހަަމަތަކށް 

ތަާބވުަމށް ިއްސިތްސާނާވެނކަަމށް ބަާޔްނޮކްށަފިއވާ ޙާަލެތއް 2020 ަވނަ ައހަރު ދިެވހިާރއްެޖައށް ކުރިަމިތެވަފިއވުމާ ގުިޅެގން ކުރު ުމްއަދުތަގއި 

ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ަފިއޭންންސކުރުަމްށަޓަކއި، އެ ާޤޫނުނަގއިވާ ަބެއއް ުއސޫުލަތާކއި ހަަމަތަކށް ތަބާުވން 1 ައހަރު ުދަވުހގެ ިއްސިތްސާނެއއް 

ިދނުަމށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ަވނީ ާފްސކުަރްއާވަފެއވެ. މި ަބދަާލެއކު ޕަބްިލކް ޭބްނކް ެއަކުއްނުޓން އޯަވރޑްޯރކުެރވޭ ަމތީ ލިިމަޓށްވުރެ 

ަދއުަލުތން ކުރު ުމްއަދުތަގއި ކުަރންެޖހޭ ޚަަރުދަތއް ކުރުަމްށަޓަކއި 1 ައހަރު ދުަވުހގެ ުމްއަދަތށް، ަފިއޭންނސް ޮކްސޓް ުނހިެމޭނޮގަތށް ޕަބްިލކް 

ތަާވލު 7: 2020 އާިއ 2021 ަވަނ ައަހުރ ަފިއޭންނސިްނގ ހުޯދަމްށ ާރަވއިަފއިވާ ޮގތް
)މިލަިއްނ ުރފާިޔ( 

2021 2020

 (17,305.10)  (17,364.80) ަފިއޭންންސުކަރްނޖެހޭ

 (15,504.10)  (15,934.90) ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް

 (1,469.90)  (1,138.20) ޯލނު އަނބުރާ ދެއްކުން

 (309.80)  (270.40) ޮސވްރިން ޑިވެޮލޕްމަންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ

 (21.30)  (21.30) އެހެނިހެން

ަފިއޭންންސ ހާޯދ ޮގތް 17,364.60  17,305.20 

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ 2,724.60  4,608.50 

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ސުކޫކް / ޮބންޑް 4,662.50  4,626.00 

ގްރީން / ބްލޫ ޮބންޑް 1,542.00 

ބައިލެޓަރަލް / މަލްޓިލެޓަރަލް ބަޖެޓް ސަޕޯޓް -  2,313.00 

ޮޑމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓީޒް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން 9,895.10  3,740.80 

ސަބްސިޑިއަރީ ޯލނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ 82.40  12.30 

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ރިސިޕްޓްސް -  462.60 

 މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގައި ހިމެނޭ ތާވަލު 4:
)2020 އާއި 2021 ވަނަ އަހަރު ފައިނޭންސިންގ ޯހދުމަށް ރާވައިފައިވާ ޮގތް )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 105



xlIII

ޭބްނކް ެއަކުއްނޓް އޮަވރޑްރޯ ކުެރޭވެނއެވެ. ިމޮގުތން ެޕންަޝން ަފންަޑށް ލިބޭ ަފިއސާ ޓްރެޜަރީ ބިުލަގއި ިއްނެވްސްޓކުެރެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން 

ިއްނިޑއާ ސަުރކާުރން ްސޭޓޓް ޭބްނކް ޮއފް ިއންިޑއާ ެމުދވެިރޮކށް ިދެވހިާރއްޭޖގެ ެއތެޭރގެ ެސިކއުިރީޓަގއި 2020 ަވނަ ައހަރު 3,084.0 

)ިތްނާހސް ައށްިޑހަ ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ސުެމއް( މިިލައން ުރފިޔާ ިއްނެވްސްޓޮކްށަފިއެވެއވެ. ައދި ާބކީ ެއތެޭރގެ ެއެހިނެހން ފަާރްތަތަކށް 

ސަުރކާުރގެ ެސިކއުިރޓީ އިޫޝޮކްށެގން ަފިއޭންނސް ޯހދުުމގެ ަމަސްއަކްތކުރުަމށްަވނީ ޭރިވަފއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު ަފިއޭންންސގެ ޮގުތަގއި 

17,364.7 )ަސތާރަ މިިލައން ިތްނަސޭތކަ ަފްސދޮަޅސް ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ަހެތއް( މިިލައން ުރފިޔާ ޭބުނންާވއިރު 2021 ަވނަ ައހަރު 

17,305.1 )ަސތާރަ މިިލައން ިތްނަސޭތކަ ަފެހއް ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( މިިލައން ުރފިޔާ ަފިއޭންންސކުރުަމްށ ޯހަދންެޖެހއެވެ. 

7.5 - ަދުއލުަތގެ ަދަރިނ

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ ީސދާ ދަަރނި ުހްނާނެނކަަމށް ބެލެެވނީ 82,847.5 )ައށްިޑހަ ެދާހސް ައްށަސޭތކަ 

ސާީޅްސަހެތއް ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( މިިލައން ުރފިާޔަގެއވެ. ައދި ގެެރްނޓީ ހިަމަނިއެގން މި ަޢަދދު 94,753.4 )ުނަވިދހަ ަހތަުރާހސް ަހްތަސޭތކަ 

ަފްނާސްސިތެނއް ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( މިިލައން ުރފިާޔައށް އަާރެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ ދަަރީނަގއި 

ހިެމެނނީ ެއތެޭރގެ ދަަރީނެގޮގުތަގއި ހިެމނޭ 37,513 )ތިީރްސަހްތާހސް ަފްސަސޭތކަ ތޭރަ( މިިލައން ުރފިާޔާއއި ބޭުރގެ ދަަރީނެގޮގުތަގއި 

ހިެމނޭ 45,335 )ސާީޅްސަފްސާހސް ިތްނަސޭތކަ ތިީރސް ަފެހއް( މިިލައން ުރފިާޔާއއި، ގެެރްނީޓީދަފއިވާ ދަަރީނގެ ޮގުތަގއި ހިެމނޭ 11,906 

)ެއގާަރާހްސ ުނަވަސޭތަކ ަހެއއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 

ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ ދަަރީނގެ ިމންވަރު ަޤއުމީ ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން 2020 ަވަނ ައަހަރްށ 147.6 )ަސޭތކަ ސާީޅސް ަހެތއް 

ައެށއް(  ޮޕިއްނޓް  ޭދއް  )ަސޭތކަ ސާީޅސް   142.8 ަޢަދދު  މި  ައހަރު  ަވނަ  ަލާފކުރެޭވއިރު، 2021  ިއްނަސްއަތައށް  ަހެއއް(  ޮޕިއްނޓް 

ިއްނަސްއަތައށް ތިރިާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރާ އަޅާބަާލއިރު ަޤއުމީ ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން 2021 ަވަނ 

ައހަރު ަދއުަލުތގެ ީސދާ ދަަރނި ިއތުުރާވެނކަަމށް ބެެލުވނު ނަމަެވސް، ގެެރްނޓީ ހިަމަނިއެގން ޖުމްލަ ދަަރނި ީޖ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްަބުތން ަދަށށް 

ާދެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖޓު ަފިއޭންނސް ކުރުަމްށަޓަކއި ޮބްނޑް ައދި ުސޫކކް ބޭުރގެ މާލީ ބާޒާުރަގއި ިވްއކުުމގެ ިއތުުރން ޯލނު ެއީހަގއި 

މާލެ  ގްޭރޓަރ  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ  ހަމަެޖިހަފިއވުާމއި، 2021  ިހްނގުަމށް  އުމްާރނީ ތަަރއްީޤގެ މަޝްޫރުޢަތއް  ޮބެޑތި  ިބްނިހްއުކްނަފދަ 

ސަރަަޙްއދު ގުޅާލުަމށް ބްރިެޖއް އެޅުުމގެ ަމަސްއަކާތއި، ިއްނޑިޔާ ސަުރކާުރން ާރއްެޖައށް ީދަފިއވާ ަލިއން ޮއފް ކްެރިޑޓް ޭބުންނޮކްށެގން ިގނަ 

މަޝްޫރުޢަތެކްއ ިހްނގުަމްށ ހަމަެޖިހަފިއާވތީ، 2021 ަވަނ ައހަުރެގ ދަަރިނ ިއތުުރެވެގްނާދެނއެވެ. 
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7.6 - ަދަރނި ަސރވްިސުކުރްނ 

2021 ަވނަ ައހަރު ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް 4,032.3 )ަހތަުރާހސް ތިީރސް ޭދއް ޮޕިއްނޓް ިތެނއް( މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދާވެނކަަމށް  

ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ. ިމއީ، 2020 ަވނަ ައހަރާ އަޅާބަާލއިރު 41.7 )ސާީޅސް ެއެކއް ޮޕިއްނޓް ަހެތއް( ިއްނަސްއތަ ިއތުރުވުެމކެވެ. 2021 ަވަނ 

ައހަުރަގއި ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ ޚަަރުދގެ 55.9 )ަފްނާސސް ަފެހއް ޮޕިއްނޓް ނުަވެއއް( ިއްނަސްއަތައކީ ބޭުރގެ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް 

ކުަރންެޖހޭ ޚަަރދެވެ. 2021 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ ބޭުރގެ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ ޚަަރދު ިއތުރުާވެނކަަމށް ބެލެވޭ ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ 

2020 ަގއި ިއތުަރށް ިވްއކުަމށް ހަމަެޖިހަފިއވާ ޮބްންޑަތަކށް ަދްއަކންެޖހޭ ކޫަޕން ޕޭަމްނޓް 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަދްއަކންެޖހުެމވެ. ައދި 

2021 ަވނަ ައހަރު ިވްއކުަމށް ހަމަެޖިހަފއިވާ ޮބްނޑް ުނަވތަ ުސޫކުކްނެވސް މި ަޢަދދު ިއތުރުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރޭވީތއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން 

ބަަޔރްސ ކެެރިޑްޓ ދޭ ފަާރްތަތުކން ަނާގަފއިާވ ދަަރނި ައނބުާރ ެދްއކުަމށް ޮބޑު ޚަަރެދްއ ކުެރިވެގްނާދެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

)ުނަވާހސް   9,127.1 ހިަމަނިއެގން  ގެެރްނޓީ  ޚަަރދު  ސަރިވްސކުރުުމގެ  ދަަރނި  ޖުމްލަ  މުޅި  ަދއުަލުތގެ  ައހަުރަގއި،  ަވނަ   2021

ެއްއަސޭތކަ ަހތާީވސް ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( މިިލައން ުރފިާޔައށް ިއތުރުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ. ގެެރްނީޓޮކްށަފއިވާ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް 

ހަމަެޖިހަފިއަވނީ ަދއުަލުތގެ ބަެޖަޓށް ބަޯރާސުނވެ، އެ ދަަރނި ެނގި ފަާރްތަތުކްނނެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ އާްމަދީނގެ 

ޮޕިއްނޓް  )ަފްނަސީވސް   25.9 ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް  ުނހިަމަނއި(  )ގެެރްނޓީ  ޚަަރދު  ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ  ިނސްަބުތން 

ިއްނަސްއަތިއގެ  ަހެތއް(  ޮޕިއްނޓް  ެއެކއް  )ސާީޅސް   41.7 އަޅާބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2020 ެއއީ،  ިއްނަސްއަތިއަގއެވެ.  ުނަވެއއް( 

ިއތުރުވުެމކެވެ. 2017 ަވނަ ައހަރު ާރއްެޖިއން އިޫޝޮކްށަފިއވާ 250 )ުދިއަސްއތަ ަފްނާސސް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ޮސވްިރން ޮބްނޑް 

2022 ަގއި މެުޗއަރާވެނތީ، އެ ަޢަދދު އަނބުރާ ެދްއކުަމށް 2022 ގެ ައްނދާާޒަގއި ހިަމާނަފިއާވތީ، 2021 ަވނަ ައހަރާ އަޅާބަާލއިރު 

2022 ަގއި ޯލނު އަނބުރާ ެދްއކުަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިވާ ަޢަދދު 332.5 )ިތްނަސޭތކަ ތިީރސް ޭދއް ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( ިއްނަސްއަތިއން 

ިއތުުރާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

7.7 - ަބޖެުޓ ެބލެންްސ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފޮކްށަފިއވާ ބަެޖުޓަގއި ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނާއއި ޚަަރދު ައްނދާާޒކުރާ ިމންވަަރށް ބަަލއި، ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް 

ުހްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއަވނީ 15,504.1 )ަފނަަރާހސް ަފްސަސޭތކަ ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ ނޮިމނަލް 

ިމާހަތަނށް ލިިބަފއިވާ އާްމަދީނާއއި  ައހަުރގެ  ެޑިފިސެޓކެވެ.  ިއްނަސްއަތިއގެ  ަހތަެރއް(  ޮޕިއްނޓް  ީޖ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްަބުތން 23.4 )ޭތީވސް 

ިހނގި ޚަަރަދށް ބަަލއި، 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ުހްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިަވނީ 15,934.8 )ަފނަަރާހސް 
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ނުަވަސޭތކަ ތިީރސް ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ައެށއް( މިިލައން ުރފިާޔަގއެވެ. ެއންމެ ަފުހގެ ީޖ.ޑީ.ީޕގެ ައްނދާާޒއާ އަޅާބަާލއިރު ިމއީ ނޮިމނަލް ީޖ.ީޑ.

ީޕގެ ިނސްަބުތން 27.5 )ަހާތީވސް ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( ިއްނަސްއަތިއގެ ެޑިފިސެޓކެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓގެ ޕްަރއިމަރީ ބެެލްނަސކީ 

12,941.7 )ބާަރާހސް ުނަވަސޭތކަ ސާީޅސް ެއެކއް ޮޕިއްނޓް ަހެތއް( މިިލައން ުރފިާޔގެ ެޑިފިސެޓކެވެ. ިމއީ ީޖ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްަބުތން 19.5 

)ނަވާރަ ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( ިއްނަސްއަތިއގެ ެޑިފިސެޓކެވެ. 

8.0 - ަބޖެޓާ ގުޅޮޭގުތްނ ހާޯދަފިއވާ ަފްނީނ ލަފާ

ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ ަގާވިއުދގެ 212 ަވނަ ާމްއާދގެ )ށ( ަގއިވާ ޮގުތގެަމިތން 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން ކޮިމީޓން 

ޯހާދަފއިވާ މޯްލޑިްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓެގ ގަވަުރނަާރއި ޮއިޑޓަރ ެޖނެރަްލގެ ަފްނނީ ަލާފގެ ޚުލާާޞެއއް ތިީރަގއި ެއަވީނއެވެ. 

8.1 - މޯލިްޑވްްސ ަމނަިޓީރ ޮއޯތިރީޓގެ ަފްނީނ ލަފާ

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓާެމދު މޯްލޑިްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓން ެދއްާވަފިއވާ އެ ޮއތޯިރީޓގެ ަރޢުުޔަގއި، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ 

ބަެޖުޓަގއި ަދއުަލަތށް ލިޭބެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފިއވާ އާްމަދީނާއއި، ަދއުަލުތގެ ޚަަރާދއި، ެޑިފިސޓް ަފިއޭންންސކުރުަމށް ުހަށހަާޅަފިއވާ ޮގްތަތަކށް 

ަބއްލަާވަފިއެވެއެވ. ެއޮގުތން މޯްލޑިްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓްނ ކޮިމީޓައށް އެރުވި ަލާފގެ ުމިހންުމ ުނުކާތަތއް ތިީރަގިއ އެަވީނެއެވ.

ތަާވލު 8: ަބޖެްޓ ެބލެންްސ
2023 2022 2021 2020 2019

ައްށ ލަފުާކިރަތފީްޞލް ައްށ ލަފުާކިރ ައްށ ލަފުާކިރ ައްށ ިރަވިއޒްުކިރ ެއކްުޗައލް 

ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ ުރފާިޔ
26,219,050,434 ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 23,231,795,042  14,692,803,261  17,792,401,281  21,814,249,414 

 38,161,817,409  38,145,639,577 33,296,533,020 ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު 28,994,730,041  30,627,655,278 

 (11,942,766,975)  (16,331,390,163)  (15,504,131,739)  (15,934,852,017)  (5,762,934,999) ޯއަވޯރލް ެބލެންްސ )ޑެފިިސްޓ( / ަސރޕްލްަސ

-13.2% -19.5% -23.4% -27.5% -6.6%
 ީޖ.ީޑ.ޕީގެ އްިނަސްއަތިއްނ: ޯއަވޯރލް ެބލެންްސ

ޑެފިިސްޓ

 މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގައި ހިމެނޭ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޚުލާޞާ 2019

))- 2023 )ޢަދަދުތައް ރުފިޔާއިން( )ބަޖެޓު ތާވަލު )3.2( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 185 - 186
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ޭދއް(  ޮޕިއްނޓް  )ެއެކއް   1.2 ަކްނަތްއަތުކން  ައއު  ުހަށހަާޅަފިއވާ  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021  8.1.1  

ބިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވކަަމާށއި ެއޮގުތން، ޓެެލކޮމް އޮޕަޭރިޓްނގ ަލިއެސްނސް ީފާއއި ފްީރުކައްނސީ 

ސްެޕްކޓްރަމް ޗާެޖއް ެނގުާމއި، ިރއަލް ެއްސޭޓޓް ޓޫރިޒަމް ަތޢާަރްފކުުރން ައދި ޮކންެޖސްަޝން ީފެއއް ެނުގްނަފދަ ަކްނަކން 

ަކނަޑއަާޅަފިއވާ ތާީރްޚަތުކަގއި ަތްނފީުޒކުރުަމށް ޭބުނންވާ ާޤޫނާނއި ަގާވިއުދަތއް ދުރާލާ ިނންމުަމކީ ުމިހންުމކަެމއް ކަުމަގއި 

ޮއތޯިރީޓިއްނ ެދޭކަކްނ؛

ސްެޕްކޓްރަމް  ފްީރުކައްނސީ  ެއއަރޭވވް  ާރއްޭޖގެ  ތެޭރަގއި  ަކްނަތްއަތުކގެ  ައއު  ުހަށހަާޅަފިއވާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021  8.1.2  

ދިެވހިާރއްޭޖގެ  ގުިޅެގން  ެއކަމާ  ަދްއަކންެޖޭހނަމަ  ީފެއއް  ެއަފދަ  ުހަށހަާޅަފިއީވނަަމެވސް،  ެނގުަމށް  ީފެއއް  ޭބުންނކުރުަމށް 

ިއްނފްލޭަޝަންށ ކުރިަމިތެވާދނެ ޕްރެޝަރަތަކށް ިރޢާަޔްތކުުރން ުމިހންުމަކްނ؛

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަާޅަފއިވާ ައއު ަކްނަތްއަތުކގެ ތެޭރަގއި ޮކންެޖސްަޝން ީފގެ   8.1.3  

ޮގުތަގއި 36.6 )ތިީރސް ަހެއއް ޮޕިއްނޓް ަހެއއް( މިިލައން ުރފިާޔގެ އާްމަދީނެއއް ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވކަާމއި، ެއއީ 

ީސާދޮގުތން ަރއްިޔުތްނގެ އިްޖތިާމޢީ ޙާަލތު ަބދަުލކުރުަމށް ެނގޭ ީފައަކށް ވުާމެއކު، ެއޮގުތން ޯހދޭ އާްމަދނީ ޚަަރުދކުރެެވނީ 

އެ ޭބނެަމްށ ކަުމަގިއ ަކށަވަުރކުުރން ުމިހންުމަކްނ؛

2021 ަވނަ ައހަރު އާްމަދީނގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ ަޢަދުދގެ ބޮޑު ަބެއއް ީސާދޮގުތްނާނއި ުނީސާދޮގުތން   8.1.4  

ޒިޔާަރްތކުރާ  ަފތުރުވެިރން  ިދެވހިާރއްެޖައށް  ެއޮގުތން،  ކުިރއެރުަމްށކަާމއި،  ިސާނަޢުތގެ  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ބަޯރސާަވނީ 

ަޤއުުމަތުކަގއި ކޮިވްޑ-19 ބަލިމަުޑކަުމގެ ޙާަލތު ިއތުަރށް ޯގސްވުުމގެ ބިރު ޮއތުާމެއކު، ުއންީމުދކުރާ ިމްނވަަރށް ަފތުުރވެިރން 

ޒިޔާަރތް ުނކުރުުމގެ ހިާރސް ޮއްތަކން ާފަހަގކުރުާމއި، ހަމަިމާއެއކު ކޮިވްޑ-19 ބަލިަމުޑކަުމގެ ޙާަލތު ޯގްސެވއްެޖނަމަ، ެއތެޭރގެ 

އިްޤތިާޞަދްށެވްސ ހަމަ ެއ ހިާރސް ޮއްތަކން ާފަހަގކުާރަކްނ؛

8.1.5 ަދއުަލުތގެ ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދގެ ަބިއަތަކށް ބަާލއިރު، އަަލށް ައްނނަ ާޤޫނުނަތުކން ލާޒިްމކުރާ ެއކި މަޤާުމަތާކއި ުއަފްއދާ   

ަމަސްއަކުތަގއި  ކުރާ  ަރނގަުޅކުރުަމށް  ެފްނވަރު  ފުާޅކުރުަމާށއި  ިޚދުަމްތަތއް  ަދއުަލުތްނދޭ  ިއތުުރވުާމއި،  ުމައްއަސާސަތއް 

ބަެޖުޓން  ަދއުަލުތގެ  ހަމަެޖިހަފިއާވޮގުތން،  ޭރވުަމށް  ޮއިނަގނުޑަތއް  ެއކި  ުމސާަރިއގެ  ުއެފްއދުާމއި  މަޤާުމަތއް  ިއތުރު 

ުމސާރަ ިދނުަމށް ކުަރންެޖިހަފއިވާ ޚަަރދު 2021 ަވނަ ައހަރު ިއތުރުެވެގްނާދެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވކަާމއި، ެއކަުމގެ 

ސަބަުބން ިރކަަރްނޓް ޚަަރަދށް ކުރާ ައސަރު ިވްސުންނތެިރކަާމެއކު ެމނޭްޖޮކށް، ޚަަރދު ިއތުުރނުާވެނަފދަ ޮގެތްއގެ ަމިތން 

ކުިރައްށެގްނިދއުަމށް ަލާފއަުރާވކަަމްށ؛
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ަޢަދެދއް  ޮބޑު  ޮގުތަގއި  ައދި ސަްބސިީޑގެ  އިްޝތިާރކު  ެއހީ،  ދޭ  ބަެޖުޓަގއިެވސް ސަުރކާުރން  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021  8.1.6  

ަކނަޑއަާޅަފިއާވކަާމއި، ާފިއުތވި ައހަުރަތުކަގއިެވސް ޮއތޯިރީޓިއން ަލާފީދަފއިވާ ަފަދިއން، ސަްބިސީޑަތއް ލިިބެގްނަދނީ ޭއގެ 

ކުެރޭވެނަފދަ  ާޓެގޓް  ިމހާަރްށވުރެ ަރނގަަޅށް ސަްބސިީޑަތއް  ޮގުތން  ަކށަވަުރކުރުުމގެ  ފަާރްތަތަކްށަކން  ަޙއްުޤވެރި  ެއންމެ 

ޮގަތަކށް ނިޒާުމަތާކއި ުއސޫުލަތއް ހަުރަދާނކުުރން ުމިހންުމކަުމަގއި ާފަހަގކުާރކަަމާށއި، ެއޮގުތން، ފަުރުދްނގެ އާްމަދީނިއން 

ަނގާ ެޓްކސް ަތްނފީުޒކުަރން ެފށުާމެއކު، ސަްބސިީޑަތުކގެ ެއންމެ ަޙއްުޤވެރި ފަާރްތަތއް ެދެނަގތުަމށް ަފޭސަހެވެގްނާދެނކަަމށް 

ޤަބޫުލކުެރޭވަކްނ؛

ަދށްާވެނކަަމށް  ަޢަދދު  ބަެޖުޓޮކްށަފިއވާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021 ސަްބސިީޑައށް  ައދި  އިްޝތިާރކު  ެއހީ،  ސަުރކާުރްނދޭ   8.1.7  

ަވަނ   2020 ސަބަުބްނާނއި،  ަބދަުލަތެކްއގެ  ިނންާމަފިއވާ  ެގްނަނން  ސިާޔަސުތަތަކށް  ަލާފޮކްށަފއިަވނީ  ސަުރކާުރން 

ައހަރު ކޮިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ކުަރން ެޖިހަފއިވާ ޚަަރުދަތއް 2021 ަވނަ ައހަރު ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުެރިވަފއި ުނވުމާ 

ގުިޅެގްނކަަމށް ާފަހަގޮކްށަފިއާވކަަމާށއި، އެ ސިާޔަސުތަތަކށް ެގްނަނން ިނންާމަފއިވާ ަބދަުލަތއް ަތްނފީުޒކުރުުމަގއި ަލްސަތެކއް 

ެމުދވެިރެވއްެޖނަމަ، ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ބަެޖުޓޮކްށަފިއވާ ަޢަދަދށްވުރެ ިއތުރުުވން ެއަކީށެގންާވކަަމާށއި ައދި ޮކވިްޑ-19 ެގ 

ޙާަލތު  ުކަޑވުާމެއކު،  ިމަދނިޑވަުޅަގއި  ޔަީޤްނަކން  ޮއތް  ޮގތާެމދު  ަބދަުލެވެގްނާދނެ  ކުިރައްށޮއްތަތުނަގއި  ިއތުަރށް  ޙާަލތު 

ެއީހާއއި ސަްބިސޑީ ިދނުަމށް ކުަރންެޖހޭ ޚަަރދު ިއތުރުވެ ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ބަެޖުޓޮކްށަފިއވާ  ިއތުަރށް ޯގްސެވއްެޖނަމަ 

ަޢަދަދްށވުެރ ިއތުުރުވްނ ެއަކީށެގންާވަކން ާފަހަގކުެރޭވކަަމްށ؛

ެއްއޮކށް  ޚަަރދު  ިރކަަރްނޓް  އާްމަދީނިއން  ލިބޭ  ަދއުަލަތށް  ުނހިަމަނއި  ެއހީ  ހިލޭ  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021  8.1.8  

ޮގންެޖހުެމްއަކން  ޮބޑު  ހުރި  ަތްނފީުޒކުރުަމށް  ބަެޖޓު  ަދއުަލުތގެ  ޮގެތްއަގއި  ދެެމެހްއެޓނިވި  ހަަމނުެޖްއޭސެނކަމީ، 

ާފަހަގކުެރޭވކަަމށްވުާމެއކު، ެމދު ާރްސާތަގއި ަދއުަލަތށް ލިބޭ އާްމަދީނގެ ިނސްަބުތން ިރކަަރްނޓު ޚަަރދު ކުަޑޮކށް، ތަަރއްީޤގެ 

މަޝްޫރުޢަތއް ަދއުަލުތގެ ާޢންމު ބަެޖުޓން ިހްނގުަމށް ާޖގަ ޯހދުަމްށަޓަކއި ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ްސޓްރީމްަލިއްނޮކށް ކުަޑކުރުަމށް 

ަލާފއަުރާވކަަމްށ؛

ަމިއަގނޑު  ިހްނގުަމށް  ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ  ތެެރިއން  ޚަަރުދަތުކގެ  ކެިޕޓަލް  ހިަމާނަފއިވާ  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021  8.1.9  

ހިލޭ  އާްމަދީނާއއި  ލިބޭ  ަދއުަލަތށް  ނަަމެވސް،  ބަެޖުޓްނކަުމަގިއވީ  ާޢންުމން  ަދއުަލުތގެ  ޯލާނއި  ޭރާވަފއިަވނީ  ޮގެތްއަގއި 

ެއީހިއން ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ފޫެބްއޭދެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެިވަފިއުނާވއިރު، ކެިޕޓަލް ޚަަރުދަތއް ިހްނޭގނީ ެއކަަމށް ޭބުންނވާ 

ކެިޕޓަލް  ީޕ.ެއްސ.ައއި.ީޕަފދަ  ޮގެތްއަގއި،  ާޚއްޞަ  ާފަހަގކުާރކަަމާށއި  ަކަށވަުރެވެގްނަކން  ަފިއޭންނިސްނގެވސް  ިމްނވަަރށް 
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ޚަަރުދަތއް ިހްނގުަމށް ަދއުަލުތގެ ާޢންމު ބަެޖުޓަގއި ަކނަޑއަާޅަފިއވާ ިމްނވަަރށް ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމކީ ަދިތކަަމަކށްުވން 

ެއަކީށެގްނާވކަަމާށއި، ައދި ޮކވިްޑ-19 ބަލިމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނަޢަތށް ައިއްސަފިއވާ ީހނަުރކަާމއި 

ޕްރޮެޖްކްޓަތއް  ކެިޕޓަލް  ަދށްެވަފިއކަުމން،  ޮބަޑށް  ވަަރށް  ަވނީ  ަފިއާސގެ ސަޕްަލއިެވސް  ބޭރު  ިދެވހިާރއްޭޖގެ  ގުިޅެގން، 

ިހްނގުަމށް ޭބުނންވާ ޑޮލަރު ެއތެޭރގެ ާމެކުޓން ނުލިބި، ެއަފދަ މަޝްޫރުޢަތއް ުނިހްނިގާދެނކަަމށް ބެލެޭވކަުމން މަޝްޫރުޢަތއް 

ެފށުުމގެ ކުިރން އެ މަޝްޫރުޢަތއް ކުިރައށް ެގްނދިޔުަމށް ޭބުންނވާ ބޭރު ަފިއސާ ހަމަެޖހުުމން ެމނުވީ ެއަފދަ މަޝްޫރުޢަތއް 

ުނެފށުަމށް ަލާފއަުރާވކަަމްށ؛

ބޭރު  ިދެވހިާރއްޭޖގެ  ީހނަުރކަާމެއކު،  ައިއްސަފއިވާ  ިސާނަޢަތށް  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ދިެވހިާރއްޭޖގެ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކވިްޑ-19   8.1.10  

ަފިއާސގެ ބާޒާަރްށެވސް ަވނީ ެއކަުމގެ ވަަރށް ޮބެޑތި ޭނދެވޭ ައސަުރަތެކްއޮކްށަފިއކަަމާށއި، ައދި ިދެވހިާރއްޭޖގެ ބާޒާުރން 

ކެިޕޓަލް މަޝްޫރުޢަތަކށް ޑޮލަރު ޯހަދން ެޖިހއްެޖނަމަ ޭއގެ ޭނދެވޭ ައސަރު ިދެވހިާރއްޭޖގެ ެއްކސްޭޗންޖް ޭރަޓށް ކުާރެނކަަމށް 

ބެލެޭވކަުމން، މަޝްޫރުޢަތުކގެ ސަބަުބން ފޮިރން ެއްކސްޭޗންޖް ާމެކަޓށް ީހނަުރކަެމއް ާންނާނެނަފދަ ޮގަތަކށް މަޝްޫރުޢަތއް 

ކުިރައްށ ެގްނިދއުަމށް ަލާފއެުރވުަމްށ؛

ީމގެ ިއތުުރން، 2021 ަވނަ ައހަރު ިގނަ ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ މަޝްޫރުޢަތެކއް ިހްނގުަމށް ހަމަެޖިހަފިއާވއިރު، ީޕ.ެއްސ.ައިއ.  8.1.11  

ަމުގަފިހވާ  ަރްއާކތެިރކުރުަމށް  ތިާމެވށި  ކުިރއެރުަމާށއި  ަތޢުލީމީ  ައދި  އިްޤތިާޞދީ  ާރްސާތަގއި  ިދގު  މަޝްޫރުޢަތަކކީ  ޕީ 

މަޝްޫރުޢަތެކްއަކން ޔަީޤްނކުރުަމކީ ވަަރށް ުމިހންުމ ކަެމްއކަުމަގިއ ެދޭކކަަމްށ؛

ޮކވިްޑ-19 ބަލިމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން 2021 ަވނަ ައހަރުެވސް ަލާފކުރާ ިމްނވަަރށް އާްމަދނީ ނުލިިބއްެޖނަމަ، ސަުރކާުރގެ   8.1.12  

ަދއުަލުތގެ  ައހަަރްށެވސް  ައްނނަ  ނަަމެވސް،  ެއަކީށެގްނވީ  ުނިހނުގން  މަޝްޫރުޢަތއް  ަދތިވެ  ެމނޭްޖކުރުަމށް  ކޭްޝފްލޯ 

ބަެޖުޓަގއި ަކނަޑއަާޅަފއިަވނީ ިދެވހިާރއްޭޖގެ އިްޤތިާޞދީ ޙާަލާތއި ނުަބްއދަލު ބޮެޑތި މަޝްޫރުޢަތެކްއކަަމާށއި ައދި ިމަފދަ 

މަޝްޫރުޢަތަކށް ޭބުންނވާ ަފިއޭންންސގ ޯހދުަމށް ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ބަޯރާސެވަފއިަވނީ ޯލނު ަނަގިއެގްނކަަމށްވުާމެއކު، 

ޮކްނސެަޝނަލް ަފިއޭންނިސްނގައށް ިއްސަކްނިދނުަމާށއި ައދި ާޚއްޞަ ޮގެތްއަގއި އިްޖތިާމޢީ ައދި ތިާމެވށި ަރްއާކތެިރކުރުުމގެ 

މަޝްޫރުޢަތަކްށ ޮކްނސެަޝނަލް ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ަލާފއަުރވުަމްށ؛

2021 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލަތށް ލިޭބެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފއިވާ އާްމަދީނައކީ ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ ޚަަރުދގެ ާގްތަގނަޑަކށް ދެަބިއކުޅަ   8.1.13  

ެމުދވެިރޮކްށކަަމާށއި  ަފިއޭންނިސްނގ  ރާާވަފއިަވނީ  ހަމަެޖްއސުަމށް  ިމްނވަރު  ާބކީ  ޚަަރުދގެ  ޖުމްލަ  ައދި  ެއއްަބިއކަަމާށއި 

ެއޮގުތން، ޖުމްލަ ަފިއޭންނިސްނގގެ ޮގުތަގއި 15.5 )ަފނަރަ ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( ބިިލައން ުރފިޔާ ޯހދުަމށް ހިަމާނަފއިާވއިރު، 
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ކުިރައށް ޮއތް ައހަުރަތުކަގއިެވސް ޮބެޑތި ަޢަދުދަތުކން ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ހިަމާނަފއިާވކަަމާށއި، ެއކަުމގެ ސަބަުބން 

ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ވަަރށް ބޮުޑަތުނން ިއތުުރެވެގްނާދެނކަަމށް ބެލެޭވކަަމްށ؛ ައދި ޮކިވޑް-19 ގެ ސަބަުބން ދިެވހިާރއްޭޖގެ 

ަކުއްނަޓރިސކްިލކަލް  ބަާލއިރު،  ިމންވަަރށް  ހުރި  ދަަރނި  ަދއުަލުތގެ  ަދނިޑވަުޅަގއި  މި  ައިޑއަޅާާލަފިއވާ  އިްޤތިާޞދު 

ިފްސކަލް ސިާޔަސެތއް ކުިރައށް ެގްނާދނެ ިފްސކަލް ސްޭޕސް ިމަވުގތު ެންތަކން ާފަހަގކުެރޭވކަަމާށއި، ެއެހްނކަުމން، ެމދު 

ާރްސާތަގއި ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ދެެމެހްއެޓނިވި ިމންވަަރަކށް ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި، ިމހާުރގެ 

ޮކންެމެހން  ހަމަެޖްއސުަމކީ  ޚަަރުދަތއް  ަދއުަލުތގެ  އާްމަދީނިއން  ލިބޭ  ަދއުަލަތށް  ިރޢާަޔްތޮކށް،  ޙާަލަތށް  އިްޤތިާޞދީ 

ަތްނފީުޒކުރުަމށް  ެމދުާރްސާތަގއި  ސިާޔަސުތަތއް  ޮކްނސޮލިޑޭަޝްނގެ  ިފްސކަލް  ވީމާ،  ކުަރންެޖިހަފިއާވކަެމްއކަަމާށއި، 

ޮއތޯިރީޓން ަލާފއަުރާވކަަމްށ؛

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފޮކްށަފިއވާ ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ަފިއޭންނސް ކުރުަމށް ހަމަެޖިހަފއިަވނީ ބޭުރގެ   8.1.14  

ފަާރްތަތުކން ަނގާ ޯލނު، ުސޫކކް ުނަވތަ ޮބންޑް ިވްއަކިއެގްނާނއި މަްލޓިެލޓަރަލް ުނަވތަ ަބއިެލޓަރަލް ފަާރްތަތުކން ބަެޖޓު 

ސަޯޕްޓގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރާ ަފިއާސިއްނކަަމާށއި ީމގެ ސަބަުބން ކުރު ުމްއަދުތަގއި ަދއުަލުތގެ ރިޒަރްވައށް 

ކުާރނެ ޭނދެވޭ ައސަރު ކުަޑާވެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފއިީވނަަމެވސް، ބޭުރގެ ދަަރނި ައހަުރން ައހަަރށް ިއތުރުވެ ަދއުަލަތށް ބޭރު 

ަފިއާސިއން ލިބޭ އާްމަދީނގެ ޮބޑު ަބެއއް، އެ ދަަރނި ައާދކުރުަމާށއި ިޚދުަމުތގެ ޚަަރަދށް ޭހަދކުަރން ެޖހުަމކީ ަދއުަލުތގެ 

ބޭުރގެ  ެއެހްނކަުމން،  ާފަހަގކުާރކަަމާށއި  ކަުމަގއި  ޮގންެޖހުެމއް  ހުރި  ިހެފެހްއޓުަމށް  ިމްނވަެރްއަގއި  ެއަކީށެގްނވާ  ރިޒަރވް 

ެއެދވޭ ގްޭރސް  ުމްއަދަތަކށް ަބހާަލިއެގން،  ުކޑަ ައދި ިދގު  ަފިއޭންނިސްނގައކީ ިއްނޓަެރްސޓް ޭރޓް  ފަާރްތަތުކން ޯހދާ 

ޕީިރއަަޑާކެއކު، އަނބުރާ ެދްއޭކެނަފދަ ަފިއޭންނިސންގައަކްށުވން ުމިހންުމކަަމާށއި ައދި، ެއަފދަ ޮކްނސެަޝނަލް ޓަރްމްސަގއި 

ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކން ަފިއޭންނިސްނގ ހަމަެޖިހއްެޖނަމަ، ކުރު ައދި ިދގު ާރްސާތަގއި ދަަރނި އަނބުރާ ެދްއކުުމަގއި ރިޒަރްވައށް 

ކުާރެނ ައސަުރ ކުަޑެވެގްނާދެނކަަމށް ބެެލޭވކަަމްށ؛

8.1.15 ީމގެ ިއތުުރން، ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ުދނިޭޔގެ އިްޤތިާޞދީ ދުވެލި މަޑުެޖިހަފއި ޮއތުުމގެ ސަބަުބްނާނއި، ަބިއނަްލއަުޤވާމީ   

ކްރެިޑޓް ޭރިޓްނގ އޭެޖްނީސަތުކން ދިެވހިާރއްޭޖގެ ކްރެިޑޓް ޭރިޓްނގ ކުިރައްށވުރެ ަދްށޮކްށަފިއވުުމން، ބޭުރގެ ފަާރްތަތަކށް 

ުސޫކކް ުނަވތަ ޮބްނޑް އިޫޝކުރުުމަގއި ައދި ބޭުރގެ މާލީ ިއދާާރަތުކން ެއންމެ ެއެދވޭ ޓަރްމްސަގއި ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް 

ޮގންެޖުހްނަތާކ ކުރިަމިތެވާދެނަކްނ ާފަހަގކުަރްއާވކަަމްށ؛

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ަފިއޭންނިސްނގގެ ޮގުތަގއި ިދެވހިާރއްޭޖގެ ފަާރްތަތުކން ޕްަރިއަވަޓއިޒޭަޝން ިރސިްޕޓް   8.1.16  

ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވއިރު، ޕްަރިއެވަޓއިްޒޮކްށެގން ިދގު ާރްސާތަގއި ަމްނފާ ލިޭބެނކަަމށް ބެލެެވނީ އެ ުކްނުފްނަޏުކން 
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ލިބޭ ަފިއާދައށް ިބާނޮކށް، ިހްއާސދާުރްނަނށް ލިބޭ ިޑވިެޑްންޑގެ ަޢަދުދްނަކން ާފަހަގކުާރކަަމާށއި ެއެހްނކަުމން، ެއަފދަ ަބދަެލއް 

ެގަނއުުމަގިއ ދިާރާސޮކށް ީފސިބިިލީޓ ްސޓަީޑްސ ެހދުަމށް ަލާފއަުރާވކަަމށް؛ 

ސޮވްިރން ޑިވެލޮޕްަމްނޓް ަފންޑު )ެއްސ.ީޑ.ެއފް( ާޤއިުމޮކްށަފއިވާ މަޤްަޞަދކީ، ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކން ިމހާރު ަނާގަފިއވާ ުސޫކކް   8.1.17  

ުނަވތަ ޮބްނޑް ަފދަ ަތެކތި، ެއްސ.ީޑ.ެއްފައށް ޖަާމކުެރވޭ ަފިއާސިއން އަނބުރާ ައާދކުުރްނކަަމާށއި، ެއެހްނކަުމން، ކުިރައށް 

ޮއްތަތުނަގއި އަނބުރާ ައާދކުަރންެޖިހަފިއވާ ުސޫކކް ައދި ޮބންްޑަފދަ ަތެކއްަޗްށވާ ަފިއސާ ައާދކުެރވޭ ިމންވަަރށް އެ ަފްނަޑށް 

ަފިއސާ ޖަާމކުުރން ުމިހންުމކަުމަގއި ާފަހަގކުާރކަަމާށއި ައދި ާޚއްަޞޮކށް 2020 ައިދ 2021 ަވނަ ައހަަރށް ޖުމްލަ 700 

ޮބްންޑަތއް  އެ  ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވއިރު،  ިވްއކުަމށް  ފަާރްތަތަކށް  ބޭުރގެ  ޮބންޑް  ޑޮލަުރގެ  އެމެިރކާ  މިިލައން  )ަހްތަސޭތކަ( 

އަނބުރާ ައާދކުރުަމށް ަދއުަލަތށް ލިބޭ އާްމަދީނިއން ެއްސ.ީޑ.ެއްފައށް ޖަާމކުރާ ަޢަދދު ިއތުުރކުުރޭވނެ ޮގްތަތއް ހަމަެޖްއުސން 

ުމިހންުމކަުމަގއި ާފަހަގކުާރކަަމާށއި، ީމގެ ިއތުުރން، ެއްސ.ީޑ.ެއފް ެމނޭްޖކުރުަމށް ވީ ެއންމެ އަަވސް ުމްއަދެތްއަގއި ާޤޫނނީ 

ޚަަރުދކުރެޭވނެ  ެއްސ.ީޑ.ެއްފިއން  ާޤއިުމޮކށް  ުއސޫުލަތެކއް  ހަުރަދނާ  ޭހަދކުާރނެ  ަފންުޑން  އެ  ަތޢާަރްފޮކށް،  ޮއިނަގނެޑއް 

ޙާަލްތަތްއ ަކނަޑއެޅުަމށް ަލާފއަުރާވކަަމްށ؛

ިދެވހިާރއްޭޖގެ ފަާރްތަތުކން ޑޮެމްސިޓކް ެސިކއުިރީޓސް ައދި ޯލުނގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެވޭ ަޢަދަދކީ ެއތެޭރގެ   8.1.18  

ާމެކުޓން ޯހޭދނެ ަޢަދެދްއަކން ަކށަވަުރކުަރންެޖޭހކަަމާށއި ެއޮގުތން، ޑޮެމްސިޓކް ެސިކއުިރީޓްސަގއި ެއންމެ ިގނަ ަޢަދަދަކށް 

ިއްނެވްސްޓކުަރނީ ވިަޔފާރި ޭބްނުކަތއް ކަުމަގއިާވއިރު، އެ ފަާރްތަތުކން ަކނަޑއަޅާ ިއްނަޓރނަލް ލިިމްޓަތެކްއގެ ސަބަުބން 

ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ ަޢަދަދށް ވިަޔފާރި ޭބްނުކަތުކން ިއްނެވްސޓް ުނކުރެިވއްެޖނަމަ ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުުމަގއި ިއތުރު ަދިތކަމާ 

ކުރިަމތިުވްނ ެއަކީށެގްނާވކަަމްށ؛

2020 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖޓާ އަޅާބަާލއިރު ިރަވއިޒް ކުެރުވނު ބަެޖުޓަގއި ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ިއތުުރެވަފިއވުުމގެ ސަބަުބން   8.1.19  

ިއތުަރށް ަފިއޭންންސކުަރން ެޖިހަފިއވާ ަޢަދދު ހަމަަޖްއާސަފއިަވނީ ޕީ.ީބ.އޭ އޯަވރޑްރޯ ޮކްށެގްނަކން ާފަހަގކުާރކަަމާށއި، ައދި 

ޚަަރުދަތއް ކުަޑުނކުެރވި، ޯޝްޓފޯްލެވެގްނދާ ަޢަދދު އެްމ.އެްމ.ޭއިއން ަފިއޭންނސް ކުރުުމން އިްޤތިާޞުދަގއި ަދއުުރވާ ެއްކެސސް 

ުރފިޔާ ިލުކިއިޑޓީ ިއތުުރވެ، ބޭރު ަފިއާސައށް ޮއްނނަ ޑިާމްނޑް ބޮުޑވެ، ެއްކސްޭޗންޖް ޭރަޓށް ޭނެދވޭ ައސަުރކުާރެނކަަމާށއި، 

ޭއގެ ސަބަުބން ިދެވހިާރއްޭޖގެ ބާޒާުރަގއި ަތެކީތގެ ައގު ުއފުލި، ިއްނފްލޭަޝނަރީ ޕްރެޝަރ ިއތުރުުވން ެއަކީށެގްނާވކަަމާށއި، 

ެމުދވެިރޮކށް  އެްމ.އެްމ.އޭ  ޚަަރުދަތއް  ަދއުަލުތގެ  ާފަހަގކުރުާމެއކި،  ަކްނަތްއަތެކްއަކން  ަކންޮބުޑވާ  އެްމ.އެްމ.ޭއިއން  ެއއީ 

ަފިއޭންންސ ކުރުުމގެ ިވްސުންނ ސަުރކާުރްނ ެގްނގުުޅއްވުަމކީ ެއދެޭވޮގެތްއ ޫންނކަުމަގިއ ަދްނަނާވކަަމްށ؛



lI

ަދއުަލުތގެ ޚަަރދު ަފިއޭންނސް ކުރުަމށް ޕީ.ީބ.އޭ އޯަވރޑްޯރކުރުަމކީ ެއންމެ ެއެދވޭ ޮގްތކަުމަގއި ުނިވނަަމެވސް، ކޮިވްޑ-19   8.1.20  

ގެ ސަބަުބން ިދެވހިާރއްެޖައށް ދިާމވި ޙާަލތާ ގުިޅެގން 2020 ަވނަ ައހަރު ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހގެ ުހްއަދާއެއކު، އެޕްރީލް 

ައހަރު  ަވނަ   2021 ައދި  ާފަހަގކުެރޭވކަަމާށއި،  އޯަވރޑްޯރޮކްށަފިއާވަކން  ޕީ.ީބ.އޭ  ަދްއާކޮގަތށް  ައނބުރާ  ަގއި   2021

ކުާރނެ  އިްޤތިާޞަދށް  ުހަށހަަޅިއިފނަމަ،  ސަުރކާުރން  ކުރުަމށް  ަފިއޭންނސް  ެމދުވެިރޮކށް  އެްމ.އެްމ.އޭ  ޚަަރދު  ަދއުަލުތގެ 

ޭނދެވޭ ައސަުރަތަކށް ިރޢާަޔްތޮކށް ޕީ.ީބ.އޭ ޯއަވރޑްޯރޮކްށެގން ޚަަރުދކުރުުމގެ ުއސޫުލަތާކއި ާޚއްޞަ ޙާަލްތަތއް ަކނަޑއަޅާ، 

ެއކަުމަގއި ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހްނ ޮގެތްއ ިނންެމުވން ުމިހންުމކަުމަގިއ ަދްނަނާވކަަމްށ؛

ަދއުަލުތގެ ޚަަރަދށް ިޒންާމވުުމގެ ާޤޫނުނަގއި، ަދއުަލުތގެ ދަަރްނާޏއި ޕްަރއިމަރީ ބެެލްނސް ައދި އޯވަރޯލް ބެެލްނސް ަވކި   8.1.21  

ިހެފެހްއިޓަފއި  ިމްނގަުޑަތއް  އެ  ައހަުރަތުކަގއި  ާފިއުތެވދިޔަ  ބަާޔްނޮކްށަފިއީވނަަމެވސް،  ިހެފެހްއޓުަމށް  ިމްނަގނެޑްއަގއި 

ުނާވަކން ާފަހަގކުާރކަަމާށއި ޭއގެ ސަބަެބްއކަުމަގއި ބެލެެވނީ އެ ަކްނަކން ާހސިުލކުރުަމށް ސަުރކާުރން ޢަމަުލކުަރންެޖޭހނެ 

ަވކި ުއސޫުލަތެކއް އެ ާޤޫނުނަގއި ާސުފޮކށް ބަާޔްނޮކްށަފިއނުާވކަަމާށއި، ެއެހްނކަުމން، ވީ ެއންމެ އަަވސް ުމްއަދެތްއަގއި 

ާޤޫނަނށް ެގްނަނށްެޖހޭ އިޞްލާުޙަތއް ެގަނއުަމްށަފހު، އެ ާޤޫނަނށް ޢަމަުލކުަރން ެފށުަމށް ަލާފއަުރަވއި ައދި ކުިރައށް ޮއތް 

ައހަުރަތުކަގއި ުހަށހަޅާ ބަެޖޓު ާފްސކުރުުމގެ ކުިރން، އެ ބަެޖަޓކީ ާޤޫނުނަގއި ބަާޔްނޮކްށަފއިވާ ިމްނަގނުޑަތކާ ެއްއޮގަތށް 

ަތއްޔާުރޮކްށަފއިވާ ބަެޖެޓްއަކން ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ޔަީޤްނކުރުުމގެ ުމިހންުމަކން ާފަހަގކުާރކަަމްށ؛

2021 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ ދަަރނި )ަދއުަލުތން ގެެރްނޓީ ީދަފިއވާ ދަަރނި ހިަމަނިއެގން( ުހްނާނެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފއިަވނީ   8.1.22  

ައދި  ކަަމާށއި  ިއްނަސްއަތަގއި  ައެށއް(  ޮޕިއްނޓް  ސާީޅްސޭދއް  )ަސޭތކަ   142.8 ިނސްަބުތން  ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ 

ކުިރައށް ޮއތް ދެ ައހަރު ތެޭރަގއި މި ަޢަދދު ެއވްރޭްޖޮކށް 117.0 )ަސޭތކަ ަސތާރަ ޮޕިއްނޓް ސުެމއް( ިއްނަސްއަތައށް 

ަދްށާވެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއީވނަަމެވސް، އާްމަދނީ ިއތުުރާވެނކަަމށް ަލފާ ކުރެވޭ ަޢަދަދށްވުރެ ަދއުަލުތގެ ޚަަރދު ިއތުުރވެ، 

ައހަުރން ައހަަރްށ ަދއުަލުތގެ ޖުމްަލ ދަަރނި ިއތުުރާވަކން ާފަހަގކުާރކަަމްށ؛

ދުރު  ައދި  ެމދު  ޚަަރުދަތަކކީ  ަދއުަލުތގެ  ިހެފެހްއޓުަމްށަޓަކއި  ިމްނވަެރްއަގއި  ދެެމެހްއެޓިނވި  ދަަރނި  ަދއުަލުތގެ  ވީމާ،   8.1.23  

ާރްސާތަގއި އިްޤތިާޞަދށް ަމްނފާ ލިިބެގްނާދނެ ަފދަ ޚަަރުދަތަކްށުވން ުމިހންމު ކަުމަގިއެދޭކކަަމާށއި، ައދި ޮކވިްޑ-19 ާއ 

ގުިޅެގން އިްޤތިާޞަދށް ދިމާެވަފއިވާ ީހނަުރކަުމން އަަރިއަގތުަމށް ސަުރކާުރގެ ަކުއްނޓަރ ިސކްިލކަލް ިފްސކަލް ސިާޔަސތު 

ަތްނފީުޒކުރުަމްށަޓަކއި ިފްސކަލް ސްޭޕސް ޯހުދން ުމިހންމު ކަުމަގއި ާފަހަގކުާރކަަމާށއި ެއޮގުތން، ިމހާރު ަދއުަލުތން ަނާގަފިއވާ 

ދަަރީނގެ ތެެރިއން ރީޕްޮރަފއިްލކުޭރެވނެ ދަަރނި ާފަހަގޮކށް ދަަރނި އަނބުރާ ެދްއކުަމށް ަކނަޑއަާޅަފިއވާ ުމްއަދތު ިއތުުރޮކށް، 
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ރީޕޭަމްންޓަތއް ަފަހަތށް ެޖްއިސއްެޖނަމަ، އިްޤތިާޞދު އަުލން އާާރްސުތކުރުަމށް ެއކަުމގެ ސަބަުބން ެއހީ ލިިބެގްނާދެނކަަމށް 

ައސަުރެވސް  ޭނެދވޭ  ައިއްސާދނެ  ރިޒަރަވށް  ަރސްމީ  ަދއުަލުތގެ  ުމްއަދުތަގއި  ކުރު  ިއތުުރން،  ޭއގެ  ބެލެޭވކަަމާށއި، 

ކުަޑކުރެިވެގްނާދެނަކން ާފަހަގކުެރޭވކަަމްށ؛

8.2 - ޮއޑަިޓރ ޖެެނަރލްގެ ަފްނީނ ލަފާ

އޮިޑޓަރ ެޖނެރަލް ެދްއާވަފިއވާ ަރޢުުޔަގއި 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓާ ގުޭޅޮގުތން އޮިޑޓަރ ެޖނެރަްލައށް ާފަހަގކުެރވޭ 

ަކްނަތްއަތާކއި، ބަެޖޓު ެއކުލަވާުލން ހަުރަދާނކުރުަމށް ކުެރިވާދނެ ަކްނަތްއަތާކއި، ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ާފްސކުރުުމަގއި ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން 

ސަމާުލަކން ިދުނން ުމިހންުމކަަމށް އެ ޮއީފަހށް ެފްނނަ ަކްނަތްއަތާކއި އިރުާޝުދަތާކއި ަލާފަތއް ހިަމާނަފއިެވއެވެ. ެއޮގުތން އޮިޑޓަރ ެޖނެރަލް 

ާފަހަގކުަރްއާވަފިއވާ ުމިހންުމ ުނުކާތަތއް ތިީރަގިއ އެަވީނެއެވ.

2021 ަވނަ ައހަަރށް ައްނދާޒާ ޮކްށަފއިަވނީ 2019 ަވނަ ައހަރު ލިުބނު ަޢަދަދށްވުރެ 30 )ތިީރސް( ިއްނަސްއތަ ަމދު   8.2.1  

ަޢަދެދއް، ނަމަެވސް 2020 ަވނަ ައހަރު ލިޭބނެ ކަަމށް ަލާފކުރާ ަޢަދަދށްވުރެ 2.9 )ޭދއް ޮޕިއްނޓް ުނަވެއއް( ބިިލައން 

ުރފިޔާ )23 )ޭތީވސް( ިއްނަސްއތަ( ިއތުރު ަޢަދެދްއކަަމްށ؛

2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފއިވާ ަޢަދަދކީ 2014 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލަތށް ލިުބނު އާްމަދީނއާ ެއއް ިހސާެބްއގެ   8.2.2  

ަޢަދެދްއކަަމށް؛ 

2020 ަވނަ ައހަރު  އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހެޅި ަކްނަތްއަތަކށް ޭބުންނވާ ާޤޫނނީ އިޞްލާުޙަތއް ެގނެުވނު ނަމަެވސް   8.2.3  

ކޮިވްޑ-19 ާއ ގުިޅެގން ެއަކްނަތއް ަތްނފީުޒކުުރން ަވނީ ަމޑުަޖްއސާާލަފިއކަަމށް؛ 

2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ އާްމަދީނގެ 8 )ައެށއް( ިއްނަސްއތަ )1.2 )ެއެކއް ޮޕިއްނޓް ޭދއް(   8.2.4  

ބިިލައން ުރފިޔާ( ައީކ އާްމަދނީ ިއތުުރކުަރްނ ުހަށހަާޅަފިއާވ ަކްނަތްއަތުކން ލިޭބެނކަަމްށ ައްނދާާޒޮކްށަފއިވާ ަޢަދެދްއކަަމްށ؛

ަޢަދުދގެ  ައްނދާާޒޮކްށަފއިވާ  ލިޭބެނކަަމށް  ަކްނަތްއަތުކން  ުހަށހަާޅަފއިވާ  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ައހަރު  ަވނަ   2021  8.2.5  

ާގްތަގނަޑަކްށ 38 )ތިީރސް ައެށއް( ިއްނަސްއަތައކީ ާޤޫނނީ ޮއިނަގނަޑށް ަބދަުލަތެކއް ެގެންސެގން ަތްނފީުޒކުރެެވން 

ހުިރ ަކްނަތްއަތްއކަަމްށ؛
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ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ިދެވހިާރއްޭޖގެ  ަކްނަތްއަތަކކީ  ިގނަ  އާްމަދީނގެ  ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ  ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021  8.2.6  

ަފތުުރވެިރން  ކުރިވަަރށް  ައްނދާޒާ  ެހދި  ސަބަަބކާ  ެއްއެވސް  ކަަމްށވުާމެއކު،  ަކްނަތްއަތއް  ިބނާެވަފއިވާ  ިސާނަޢަތށް 

ިދެވހިާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތ ުނޮކްށިފނަމަ، ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ ިމްނވަަރށް އާްމަދީނ ނުލިބުުމގެ ފުރުަޞތު އެަބޮއްތކަަމްށ؛

އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަާޅަފިއވާ ުމިހންމު ަބެއއް ަކްނކަަމކީ ާޤޫނަނަކށް ަބދަލު ެގެންސެގން ނުަވތަ އާ ާޤޫނެނއް   8.2.7  

ާފްސޮކްށެގން، ގަާވިއުދަތެކއް ެހިދެގން ކުިރައށް ެގްނދެވޭ ަކްނކަަމްށާވއިރު، ާޤޫނުނަތާކއި ަގާވިއުދަތއް ަހަދއި ދިާރާސކުރުަމށް 

ަބދަުލަތާކއި  ެގްނަނންެޖހޭ  ޮއިނަގނަޑށް  ިއދާރީ  ިއދާާރަތުކގެ  ަތްނފީުޒކުރާ  ާޤޫނުނަތއް  އެ  ސަބަުބްނާނއި  ަވުގުތގެ  ދާ 

ުމަވއްަޒުފްނާނއި ާޤޫނުނަތއް ަތްނފީުޒކުރާ ފަާރްތަތއް އެ ަކްނކަަމށް ައހުލުވެިރކުރުަމށް ޭހަދާވނެ ަވުގަތށް ބަާލއިރު، އާްމަދނީ 

ޯހދުަމްށ ުހަށހަާޅަފއިާވ ަކްނަކްނ ެއެދވޭ ބާރުިމެންއަގއި ަތްނފީުޒުނވުުމގެ ފުރުަޞތު އެަބޮއްތކަަމްށ؛

އާްމަދނީ ިއތުުރކުަރން ުހަށހަާޅަފިއވާ ަކްނަތްއަތުކގެ ސަބަުބން ކުރިަމުގަގއި ަދއުަލުތން ުއފުަލންެޖެހނީ ިކހާ ޚަަރެދްއަކން   8.2.8  

ބަެޖުޓަގއި ަތފްޞީުލޮކްށީދަފިއުނާވކަަމށް؛ 

ަޢަދެދއް  ބޮޑު  ައށްވުރެ  ިތެނއް(  )ަހތަރުަބިއކުޅަ   3/4 ަޢަދުދގެ  ައްނދާާޒޮކްށަފއިވާ  ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ހިޭލެއީހގެ   8.2.9  

އިްޤތިާޞދު  ުދނިޭޔގެ  ެއއީ،  ހިަމާނަފިއާވކަާމއި،  ކަަމށް  )ިއންިޑާއިއން(  ަޤއުަމުކން  ެއއް  ަލާފޮކްށަފިއަވނީ  ލިޭބެނކަަމށް 

ިމދުަވސްވަރު ަބދަުލވަުމްނާދޮގަތށް ބަާލއިރު ެއންމެ ެއެދވޭ ޮގްތކަަމށް ނުެވާދެނކަަމާށއި އެ ަޤއުުމގެ އިްޤތިާޞަދށް ކުރާ 

ޭނެދވޭ ައސަެރްއގެ ސަބަުބން އެ ެއހީ ނުލިޭބޮގތްެވއްެޖނަމަ، ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ިއތުރުެވެގްނާދެނކަަމާށއި ެއަކން ާފިއތުެވދިޔަ 

ައހަުރަތުކަގިއެވްސ ދިމާެވަފިއާވކަަމްށ؛

ޯޕްޓފޯިލއޯ  ެއީހގެ  ހިލޭ  ޮގަތަކށް  ަފދަ  ކުަޑކުރެޭވނެ  ބަޯރސާުވން  ބޮަޑށް  ެއހާ  ފަާރަތަކށް  ެއއް  ުނަވތަ  ަޤއުަމަކށް  ެއއް   8.2.10  

ދެެމެހްއުޓން ެއީއ ކުރިަމަގށްބަާލއިުރ ެއެދިވެގންާވޮގްތ ޫންނކަަމށް؛ 

ާފިއތުވި ައހަުރަތުކަގިއެވސް ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ިއތުުރވާ ިނސްަބަތްށވުރެ ަދއުަލުތގެ ޚަަރދު ިއތުުރވާ ިނސްަބތް ިއތުރުވުުމން   8.2.11  

ިދއުަމީކ ަކންޮބޑުވުެމްއެގ ޮގުތަގއި ާފަހަގކުާރކަަމްށ؛
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ނޮިމނަލް ީޖ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްަބުތން 2021 ަވނަ ައހަރު ޚަަރދު 50.2 )ަފްނާސސް ޮޕިއްނޓް ޭދއް( ަގއި ުހްނާނެނކަަމށް   8.2.12  

ަލާފޮކްށަފިއާވއިރު، ަޤއުމީ ުއެފްއުދްނތެިރކަާމއި ބަާލއިރު ޚަަރދު ިނސްަބުތން ޮބޑުެވެގން ިދއުަމކީ ާޚއްަޞޮކށް ކުރު ާރްސާތަގއި 

ހިާރސް ޮބުޑކަެމްއ ކަުމަގއި ާފަހަގކުާރކަަމށް؛ 

2021 ައށް ުހަށހަާޅަފއިވާ ބަެޖުޓަގއި ީޕ.ެއްސ.ައއި.ީޕގެ ިގނަ މަޝްޫރުޢަތެކއް ހިަމާނަފއިާވަކން ާފަހަގކުރެޭވކަަމާށއި ބަެޖުޓަގއި   8.2.13  

ަލާފޮކްށަފިއވުާމއި ގުިޅެގން  މަޝްޫރުޢަތއް ހިެމނި ނަަމެވސް، ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ވަަރށް ޮބުޑަތުނން ަދަށށް ާދެނކަަމށް 

ޕްރޮެޖްކްޓަތއް  ުމިހންމު  ެއންމެ  ެއޮގުތން،  ޮކންެމެހން ސަމާުލާވންެޖޭހެނކަަމާށއި،  ެގްނިދއުުމަގއި  ކުިރައށް  ޕްރޮެޖްކްޓަތއް 

ޕްރޮެޖްކްޓަތަކށް  ްސޓިުމއުޭލުޓކުެރޭވެނަފދަ  އިްޤތިާޞދު  ޕްރޮެޖްކްޓަތާކއި  ެޖނެޭރުޓކުރެޭވަފދަ  ެރެވިނއު  ެދެނަގތުާމއި 

ައަހންިމއްަޔުތަކްނ ިދުނން ުމިހންުމކަެމްއކަަމްށ؛

މަޝްޫރޢު  ާދއިާރަތުކން  ެއކި  ަދުށން  ީޕ.ެއްސ.ައއި.ީޕގެ  ަގއި   2021 ބަެޖުޓަގއި  ަލާފކުރާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021  8.2.14  

ެފށުަމށް ރާާވަފއިާވއިރު، ޭއގެ ތެެރިއން ިގނަ މަޝްޫރޫޢަތަކކީ ޢިމާާރްތކުރުުމގެ ިސާނަޢތާ ގުުޅްނހުރި މަޝްޫރުޢަތެކްއަކން 

ެމނޭްޖކުރުުމގެ  ެއްއަފހަރާ  ޕްރޮެޖްކްޓަތެކއް  ިގނަ  ުމައްއަސާސަތުކަގއި  ކަމާެބހޭ  ަދއުަލުތގެ  ވުާމެއކު،  ާފަހަގކުާރކަަމާށއި، 

ޤާބިުލަކން ިއތުުރކުަރންެޖޭހކަަމާށއި، ެއެހނީ ަބެއއް މަޝްޫރުޢަތުކގެ ަމަސްއަކތް ަރނގަަޅށް ެމނޭްޖުނކުެރވުުމގެ ސަބަުބން 

ަކނަޑއެިޅަފިއވާ ުމްއަދުތަގއި ުނނިމި ަލސްވުުމގެ ސަބަުބން ަމަސްއަކަތށް ކުަރންެޖހޭ ޚަަރދު ިއތުުރވެ ެއެހން ފަާރްތަތކާ 

ެޓންޑަަރށް  މަޝްޫރުޢަތއް  ިއތުުރން،  ޭއގެ  ާފަހަގކުރެިވަފިއާވީތާއއި،  ދިާމެވަފިއާވަކން  ޙާަލުތަތއް  ަޙވާުލކުރާ  ަމަސްއަކތް 

ަކްނަކން  ޭހަދާވނެ  ަވުގުތަތެކއް  ިގނަ  ަކްނކަަމކީ  ަޙވާުލކުުރްނަފދަ  ޮކްނޓްެރްކޓް  ދިާރާސކުރުާމއި،  ބިްޑަތއް  ހުުޅވާލުާމއި، 

ކަުމަގއި ާފަހަގކުެރޭވކަަމްށ؛

ހިަމާނަފިއވާ  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021 ޮގުތަގއި  މަޝްޫރުޢަތުކގެ  ަފށާ  ިހްނަގން  ައހަރު  ަވނަ   2021  8.2.15  

މަޝްޫރުޢަތއް ަތްނފީުޒޮކށް، ިހްނަގއި ބެެލެހްއޓުަމށް ޭބުންނާވނެ ަފްނނީ ަވސީަލްތަތާކއި ޤާބިުލަކން ަދއުަލުތގެ ކަމާެބހޭ 

ުމައްއަސާސަތުކަގިއހުރި ިމްނވަރު ވަަޒްނކުރުަމކީ ުމިހންުމކަެމްއކަަމްށ؛

ަދއުަލުތން ކުރާ ޚަަރުދަތަކކީ ިޒންާމދާުރކަާމެއކު ެއަކީށެގްނވާ ަނތީޖާ ނެރެޭވެނޮގަތށް ކުެރވޭ ޚަަރުދަތެކްއަކން ޔަީޤްނކުރުާމއި   8.2.16  

ޚަަރުދަތއް  ޕްރޮެޖްކްޓަތުކގެ  ޚަަރުދަތާކއި  ިރކަަރްނޓް  ެދޭކކަަމާށއި،  ކަުމަގއި  ަފިއދާާވެނކަެމއް  ޭއގެ ސަބަުބން  ަދއުަލަތށް 

ެއންމެ  ަނތީޖާ  ޭބުންނވާ  ޚަަރުދކުަރންެޖޭހކަާމއި  ިއތުރު  ެއކަަމްށަޓަކއި  ަދއުަލުތން  ެމނޭްޖުނކުެރވުުމން  ެއަކީށެގްނާވޮގަތށް 

ފުިރހަަމޮގުތަގއި ނުލިބޭ ަފހަރު ދިމާާވަކން ޮއިޑޓަރ ެޖނެރަްލގެ ޮއީފުހން ކުރާ އޮިޑްޓަތުކަގއި ާފަހަގކުެރޭވކަަމާށއި ެއެހްނކަުމން، 



lv

ަދއުަލުތން ކުރާ ޚަަރުދަތަކށް ިޒންމާާވންެޖހުުމގެ ޮއިނަގނޑު ހަުރަދާނޮކށް ަދއުަލުތން ަހދާ ެއގްރިެމްންޓަތާކއި ކޮިމޓްަމްނަޓކީ 

ޭއެގ ސަބަުބްނ ަދއުަލަތްށ ަފިއާދާވެނޮގަތްށ ކުެރޭވ ަކްނަކްނ ކަުމަގިއ ެހުދްނ ޮކންެމެހން ުމިހންުމކަަމްށ؛

ާއަސްނދަ ިޞއްޙީ ިއންުޝއަެރްނސް ްސކީަމށް ކުރާ ޭހދަ ުކަޑކުރުަމށް ފިަޔވަުޅަތެކއް އަަޅން ރާާވަފއިާވކަަމާށއި ެއަކްނަކން   8.2.17  

ަތްނފީުޒކުރެިވއްެޖނަމަ، ބަެޖަޓށް ޮބޑު ލުެޔއް ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރެވޭ ކަަމާށއި ެއޮގުތން ެމްކސިމަމް ީރެޓއިލް ޕްަރިއސް ުނަވތަ 

ޭބސް ެއންމެ ަމިތން ިވްއޭކނެ ައގު ަކނަޑއެޅުަމާށއި، ާއަސްނަދިއން ހަމަެޖޭހނީ ެޖނެިރކް ޭބްސަތުކގެ ައާގހަަމައްށކަަމށް 

ލިިމްޓކުރުަމާށއި ެއކަަމށް ހޭުލްނތެިރކުރުަމށް ޕްޮރގްރާްމަތެކއް ިހްނގުަމާށއި، ިވނަވި ިސްސޓަމް ެމުދވެިރޮކށް ަވކި ުމްއަދަތަކށް 

ޑުޕްިލޭކްޓޮކށް ޭބސް ުނެނގޭ ޮގތް ެހދުަމާށއި، ުހްސުނވާ ާއަސްނދަ ޭބުންނކުެރވޭ ިމްނވަރު ޮކންމެ ަރއްިޔަތަކްށެވސް ބެޭލނެ 

ޮގތް ެހދުަމާށއި، ްސކީްމގެ ަދުށން ެއންމެ ިގަނިއން ޭބުންނކުރާ ޭބްސަތާކއި ެއންމެ ޚަަރދު ބޮޑު ޭބްސަތއް ެޓންޑަަރށް 

ފަާރްތަތަކށް  ހަމަަޖްއާސަފއިވާ  ްސކީމް  ިއންުޝއަެރްނސް  އަިމއްލަ  ަގތުަމާށއި،  ުކްނުފިނން  ާއަސްނދަ  ހުުޅވާަލިއެގން 

ާއަސްނދަ ްސކީމް ަކނޑާލުަމާށއި، ޓެލެމެިޑިސްނގެ ަވސީަލތް ޭބުންނކުުރން ައދި ެޖނެރަލް ޕްެރްކޓީަޝަނރސް ޕްޮރގްރާމް 

ާޤއިުމކުުރްނ ހިެމޭނކަަމްށ؛

ސޯޝަލް ެސިކއުިރީޓގެ ޮގުތަގއި ދޭ ެއީހގެ ޮބޑު ިއްނަސްއަތެއއް ިހްއާސކުަރނީ ަކުއްނސިުލަތަކށް ގްާރްނުޓގެ ޮގުތަގއި   8.2.18  

ަދއުަލުތން ދޭ ަފިއސާ ކަުމަގއިާވއިރު، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ަކުއްނސިުލަތަކށް 1.2 )ެއެކއް ޮޕިއްނޓް ޭދއް( 

ބިިލައން ުރފިޔާ ހިަމާނަފއިާވކަަމާށއި، ެއއީ 2020 ަވނަ ައހަަރށްވުރެ 32 )ތިީރސް ޭދއް( ިއްނަސްއތަ ބޮޑު ަޢަދެދްއަކން 

ާފަހަގކުރެުވނު ނަމަެވސް، ިގނަ ަކުއްނސިުލަތއް މާލީ ަކްނަކން ބެެލެހްއޓުުމަގއި ޢަމަުލކުަރންެޖހޭ ުއސޫުލަތަކށް ައހުލުވެރި 

ޫންނަކން ަކުއްނސިުލަތުކގެ އޮިޑޓް ރިޯޕުޓަތުކން ާފަހަގކުެރޭވެނކަަމާށއި، ެއެހްނކަުމން، އެ ަފިއސާ ޚަަރުދކުާރޮގތް ހަުރަދނާ 

ޮގެތްއަގއި ޮމިނޓަރ ުނކުެރިވއްެޖނަމަ ަރއްިޔުތްނަނށް ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ލާޒިްމކުރާ ިޚދުަމްތަތއް ފޯުރޮކްށިދނުަމްށދޭ ބަެޖުޓން 

ެއކަމާ ގުުޅްނެނތް ާދއިާރަތަކށް ަފިއސާ ޚަަރުދކުރުުމގެ ފުރުަޞތު ބޮުޑާވެނކަާމއި ބަެޖުޓން ޚަަރުދކުރުުމަގއި ޭއގެ މަޤްަޞދު 

ޙާޞިުލނުާވަފަދ ޮގަތަކށް ބަެޖޓު ަތްނފީޒުެވެގްނ ިދއުުމގެ ފުރުަޞތު ޮއްނާނޭނަކން ާފަހަގކުެރޭވކަަމްށ؛

ކޯޕަޭރޓް ުއސޫުލން ަބެއއް ިޚދުަމްތަތއް ިދނުުމގެ މަޤްަޞުދަގއި ސަުރކާުރން ުއެފްއެދވި ިގނަ ުކްނުފިނަތަކކީ އެ ަތްނަތުނގެ   8.2.19  

އޮޕަރޭަޝނަލް ިހްނގުާމއި “ޮގިއްނގ ޮކްނާސރން” ެއްއގެ ޮގުތަގއި ދެިމޮއތުަމށް ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ަމއްަޗށް ބަޯރސާެވެގން 

ހިަމަނިއެގން  ބަެޖުޓަގއި  ަދއުަލުތގެ  ބަެޖޓު،  ުކްނުފިނަތުކގެ  ޙާަލެތްއަގިއވާ  ެއަފދަ  ުކްނުފިނަތެކްއކަުމަގިއާވތީ،  ިހްނގާ 

ުއސޫުލަތެކއް  ހަުރަދނާ  ޫދކުރުުމގެ  ކެިޕޓަލް  ަތްނަތަނށް  އެ  ެދޭކކަަމާށއި،  ޮއީފުހން  މި  ުމިހންުމކަުމަގއި  ާފްސކުުރން 
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ަކނަޑއަަޅއި، ދުރު ާރްސާތެއްއގެ ތެޭރަގއި އެ ަތްނަތުނން ސަުރކާަރށް ެއަކީށެގންވާ ަފިއާދެއއް ލިޭބެނަފދަ ޮގަތަކށް ެއަފދަ 

ަތްނަތުނެގ ިހްނގުުމެގ ނިޒާމް ަބްއަޓްނކުރުާމގުޭޅ ސިާޔަސެތްއ ަކނަޑއެުޅން ުމިހންުމކަަމްށ؛

ސަުރކާުރގެ ުކްނުފިނަތއް ުއެފްއދުުމަގއި ެގްނގުޭޅނެ ިމްނަގނެޑއް ކަމާެބހޭ ފަާރްތަތުކން ެއކުަލާވަފިއނުާވަކން ާފަހަގކުރެިވަފިއާވތީ،   8.2.20  

ެއކި ަންނނަުމަގއި ެއއް ަމަސްއަކެތްއކުރާ ުކްނުފިނަތއް/ިމިންސޓްީރަތކާ ޙަވާުލކުެރިވަފިއވާ ަމަސްއަކްތަތއް ކުރުަމށް ިއތުރު 

ުކްނުފިނަތއް ުއެފދި، ަދއުަލުތގެ މާލީ ަވސީަލްތަތއް ިއސްާރފުެވެގން ިދއުުމގެ ފުރުަޞތު ޮބުޑަކން ާފަހަގކުާރކަަމާށއި ެއޮގުތން، 

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފޮކްށަފއިވާ ބަެޖުޓަގއި އަަލށް ުއަފްއދާ ުކްނުފްނެޏްއގެ ޮގުތަގއި ރީަޖނަލް ެއއަރޯޕްޓސް ކޮމްެޕނީ 

ލިިމޓެޑް ހިަމާނަފިއާވއިރު، ިމހާރު ިހްނގަުމްނދާ ައއްޑޫ ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ެއއަރޯޕްޓސް ކޮމްެޕނީ ައދި ަކްއދޫ ެއއަރޯޕްޓސް 

ކޮމްެޕނީ ލިިމޓެަޑކީ ެއއް ަމަސްއަކެތްއ ކުރަުމްނާދ ެދ ުކްނުފިނަކން ާފަހަގކުާރކަަމްށ؛

އެ  ނުލިބި،  ަފިއދާ  ސަުރކާަރށް  ަތްނަތުނން  ިގނަ  ިހްނގާ  ސަުރކާުރން  މަޤްަޞުދަގއި  ިހްނގުުމގެ  ލިޭބޮގަތށް  ަފިއދާ   8.2.21  

ިގނަ  ިހްއސާވާ  ސަުރކާރު  ކަުމަގިއެވަފިއާވކަަމާށއި،  ަތްނަތން  ެވަފއިވާ  ބުަރައަކށް  މާިލއްާޔައށް  ަދއުަލުތގެ  ަތްނަތަނކީ 

ަޢަދަދށްވުރެ  ބަެޖުޓޮކްށަފިއވާ  ައހަަރށް  ަވނަ  ަދނިޑވަެޅްއަގއި 2021  ދިމާެވަފއިވާ  ަދިތަކން  ކޭްޝފްޯލގެ  ުކްނުފިނަތުކގެ 

ިއތުަރށް ޚަަރުދކުރުުމެގ ފުރުަޞުތ ޮއްތކަަމްށ؛

2021 ަވނަ ައހަރު އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހެުޅނު ަކްނަކން ަތްނފީުޒކުަރން ިއތުރު ސަމާުލކަެމްއދީ އެ އާްމަދނީ ޯހދުަމށް   8.2.22  

ކުަރންެޖޭހ ަކްނަކން ރާވާ، ޕްޭލެނއް ެއކުލަވާަލިއ، ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓަގިއ ހިެމިނެގްނ ިދުއން ެއެދިވެގްނާވކަަމްށ؛

ަދއުަލަތށް ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާޒާ ކުރާ ަޢަދުދަތއް، ހިލޭ ެއހީ ފޯުރޮކްށޭދެނކަަމށް   8.2.23  

ެއަކން  ޖަާމަޢްތަތުކން  ޖަްމިޢއްޔާ  ަޤއުުމަތާކއި  ބެލެވޭ  ފޯުރޮކްށޭދެނކަަމށް  ެއހީ  ހިލޭ  ފަާރްތަތުކްނާނއި،  ެއއްަބސްެވަފިއވާ 

ަކށަވަުރކުރުަމށް ދުރާލާ ަމަސްއަކްތކުރުަމާށއި، ައދި ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތުކގެ ތެެރިއން ިއްސަކްނޭދނެ ަކްނަކން ާފަހަގޮކށް 

ޚަަރުދކުަޑޮކށް ިއސްާރފް ަމުދކުރުަމށް ދުރާލާ ފިޔަވަުޅަތއް އެޅުަމކީ މި ޙާަލުތަގއި ވަަރށް ުމިހންުމކަެމްއކަަމާށއި ަދއުަލުތގެ 

ަތްނފީުޒކުރުުމގެ  ާޤއިްމޮކށް  ނިޒާެމއް  ޮމިނަޓރކުެރޭވނެ  ހަުރަދާނޮކށް  ިހްނުގން  ުކްނުފިނަތުކގެ  ބަޯރސާވާ  ބަެޖަޓށް 

ުމިހންުމަކްނެވސް ާފަހަގކުާރކަަމްށ؛

ދަަރނި  ޖުމްލަ  ަދއުަލުތގެ  ގުޭޅޮގުތން  އިްޤތިާޞދާ  ިދެވހިާރއްޭޖގެ  ަރނގަުޅކުރުަމާށއި،  ޭރިޓްނގ  ކްެރިޑޓް  ަދއުަލުތގެ   8.2.24  

ދެެމެހްއެޓިނވި ިމްނވަަރަކށް ެގަނއުަމށް އަަވސް ފިޔަވަުޅަތެކއް އަަޅންެޖޭހކަަމާށއި ެއޮގުތން، އިްޤތިާޞދީ ޙާަލތާ ގުުޅަވއި 
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ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ިއތުރުވަުމްނދާ ިނސްަބާތއި، ެއކަމާ ގުިޅަފިއވާ ހިާރްސަތއް ދިާރާސޮކށް، ަދއުަލަތށް ަވްނނަ އާްމަދީނާއއި 

އިްޤތިާޞދީ ޙަަރާކްތަތއް ިއތުުރކުރުަމށް ިއްސަކްނދީ، ދެެމެހްއެޓިނވި ިމްނަގނެޑްއަގއި ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ިހެފެހްއޓުަމށް، 

ާޤޫނނު ަނންބަރު 7/2013 )ަދއުަލުތގެ ޚަަރަދށް ިޒންާމވުުމގެ ާޤޫނނު( ަގއި ބަާޔްނކުރާ ަދއުަލުތގެ ދަަރީނގެ ްސޓްެރޓެޖީ 

ިއސްލާުޙޮކށް ަތްނފީުޒކުަރންެޖޭހކަަމާށއި ައދި، ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ކުަޑޮކށް، ަދއުަލުތގެ ިރޯސްސަތުކގެ ޭބުނން ެއންމެ 

ެއެދވޭ ޮގުތަގއި ިހފުަމާށއި، ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ާރާވަފިއވާ ަކްނަކން ަތްނފީުޒކުރުަމށް ާޚއްޞަ ސަމާުލކަެމްއދީ 

ެއަކްނަކން ޮމިނަޓރޮކށް ަޖވާުބދާީރ ކުެރޭވެނ ިއްނތިޒާެމްއ ހަމަަޖްއަސންެޖޭހކަަމްށ؛

ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނގެ ިނސްަބުތން ދަަރނި ސަރިވްސކުަރން ޭހަދކުަރންެޖހޭ ިމންވަރު 2020 ައިދ 2021 ަގިއ ާއްމަދީނެގ   8.2.25  

ކަެމްއކަަމާށއި،  ިއތުރުެވެގްނާދނެ  ބުރަ  ެއކަުމގެ  ބަެޖަޓށް  ަދއުަލުތގެ  ިއތުުރެވަފިއވުަމކީ،  ުގަނެއއް  ެއަތއް  ިނސްަބުތން 

ަދއުަލަތށް  ބޮުޑެވަފިއާވއިރު،  ފުރުަޞތު  ިދއުުމގެ  ިޑްސޓްެރްސައަކށް  ެޑޓް  ިމްނަގނުޑން  ހުރި  ިމހާރު  ދަަރނި  ަދއުަލުތގެ 

ެއކަުމގެ  ޮމިނަޓރޮކށް،  ެއަކްނަކން  ާރަވއި،  ދުރާލާ  ޮގްތަތއް  ަތްނފީުޒކުެރޭވނެ  ަކްނަކން  ރާާވަފިއވާ  ޯހދުަމށް  އާްމަދނީ 

ަމްސއޫިލއްަޔތު ަޙވާލުެވަފއިވާ ފަާރްތަތއް ިޒންާމދާުރކުރުވުަމކީ މި ޙާަލުތަގއި ޮކންެމެހން ކުަރންެޖޭހެނކަެމްއކަަމާށއި، ައދި 

ޯހަދއި،  ޮގްތަތއް  ިއތުުރކުރެޭވނެ  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ވަޞީަލްތަތުކގެ  ަދއުަލުތގެ  ކުރުަމާށއި،  ުކޑަ  ޚަަރުދަތއް  ަދއުަލުތގެ 

ެއަކްނކަަމށް ިއްސަކްނޭދންެޖޭހެނކަަމާށއި، ީމގެ ިއތުުރން، ބޭުރގެ މާލީ ިއދާާރަތާކއި، ަޤއުުމަތކާ މަޝްވަާރޮކށް ަދއުަލުތގެ 

ދަަރިނ ެދްއކުުމަގއި ުލިއ ޮގްތަތެކްއ ހަމަެޖްއސުަމށް ަމަސްއަކްތ ކުަރންެޖޭހކަަމްށ؛

9.0 - 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ލަފުާކާރ ަދުއލުަތގެ ަބޖެަޓްށ ޮކމިޓީްނ ުހަށަހޅާ ަކްނަކްނ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލަހށް ުހަށހަާޅަފއިވާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓަގއި، އާްމަދީނގެ ޮގުތަގއި 2021 ަވނަ ައހަަރށް ލިޭބެނކަަމށް 

ަލާފޮކްށަފިއވާ ަޢަދާދއި، ޮއީފްސަތުކގެ ބަެޖާޓއި، ިމިނަވން ުމައްއަސާސަތުކގެ ބަެޖާޓއި، ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއްނެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާްމަތކާ 

ގުޭޅޮގުތްނ ކޮިމީޓގެ ެމންބަުރްނގެ ެމުދަގއި ފުާޅާދއިާރެއްއަގއި މަްޝވަާރކުިރއެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަކނަޑއަުޅްއަވއި، ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންނުސން ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލަހށް ުހަށހަުޅްއާވަފއިވާ ޖުމްލަ -/34,787,720,151  

)ތިީރސް ަހތަރު ބިިލައން ަހްތަސޭތކަ ައްށިޑަހަހތްމިިލައން ަހްތަސޭތކަ ިވިހާހސް ެއްއަސޭތކަ ަފްނާސސް ެއެކއް( ުރފިާޔގެ ބަެޖާޓއި، ބަެޖޓު 

ަބިއކުެރޭވޮގްތ ނުަވަތ އެޕްރޮޕްިރއޭަޝްނ ްސޓްަރކްަޗރާއ ގުޭޅޮގުތން ކޮިމީޓްނ ިނންާމަފިއާވޮގތް ތިީރަގއި ެއަވީނއެވެ. 



lvIII

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

9.1 - 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ލަފުާކާރ ަދުއލުަތގެ އާމްަދނީއާގުޅޭ

2021 ަވނަ ައހަަރށް، ޖުމްލަ އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ަލާފޮކްށަފއިަވނީ 17,792.4 )ަސތާަރާހސް ަހްތަސޭތކަ ުނަވިދހަ ޭދއް 

ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަޅާ އާ ަކްނަތްއަތުކން 1,217.6 

ތިީރަގއި  ަތފްޞީލް  ޭއގެ  ީވިހނދު،  ައްނދާާޒކުރެިވަފއި  ލިޭބެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން  ަހެއއް(  ޮޕިއްނޓް  ަސތާރަ  ުދިއަސްއތަ  )ެއްއާހސް 

އެަވީނއެވެ. 

ިފޭންންސއާ  ޮއފް  ިމިންސޓަރ  ޮގްތަތކާެމދު،  ުހަށހަާޅަފިއވާ  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ބަެޖުޓަގއި  ަދއުަލުތގެ  ަލާފކުރާ  ައހަަރށް   2021

މަޝްވަާރކުެރްއވުަމްށަފހު، 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓަގިއ އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަާޅަފިއވާ ައުއަކްނަތުކން ލިބޭ 

އާްމަދީނައށް ެގނެުވނު ަބދަުލަތއް މިރިޯޕުޓގެ ަޖުދވަުލ-1 ަގއި އެާވޮގަތށް، ުހަށހަާޅަފިއވާ ަދއުަލަތށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ 

ަވުގތު ހާޒިުރވެ ތިބި ެމންބަުރްނގެ  ަބްއދަުލވުުމަގއި އެ  ަގއި ޮއތް ކޮިމީޓގެ 11 ަވނަ  ބަެޖުޓަގއި ހިެމނުަމށް، 23 ޮނެވންބަރު 2020 

އަޤްލަިބއްަޔުތން ާފްސކުިރއެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރު 1 މިިލައން ަފތުުރވެިރން ޒިޔާަރްތކުާރެނކަަމށް ބަަލިއެގން ޓޫރިޒަުމން ލިބޭ ެރެވިނުއައށް 1 )ެއެކއް( ބިިލައން ުރފިާޔައށް 

ިއތުުރކުރުުމްނާނއި އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަޅާ އާ ަކްނަތްއަތުކގެ ތެޭރަގއި ހިެމނޭ ިބން ިވްއކުުމން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ 300 

)ިތްނަސޭތކަ( މިިލައްނގެ ުރފިާޔގެ އާްމަދނީ، 1 )ެއެކއް( ބިިލައން ުރފިާޔައށް ިއތުުރކުރުުމން ޖުމުލަ އާްމަދީނައށް -/3,335,745,892 )ިތން 

ތަާވލު 9: 2021 ަވަނ ައަހުރ އާމްަދނީ ިއުތުރުކުރަމްށ ުހަށަހޅާ ައުއ ަކްނަތްއަތްއ
ަޢަދުދ

)މިލަިއްނ ުރފާިޔިއްނ(  # ަތފީްޞލް

272.6 އެއަރޕޯޓް ޑިވެޮލޕްމަންޓް ފީ އާއި އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖުގެ ރޭޓުތައް ބަދަލުކުރުން 1

154.2 ޓޫރިޒަަމށް ބިން ދޫކުރުން 2

154.2 ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ 3

300 ޓެލެޮކމް އޮަޕރޭޓިންގ ލައިސަންސް ޫދކުރުމާއި ފްރިކުއެންީސ ސްޕެކްޓްރަމް ޗާޖެއް ނެގުން 4

300 ބިން ވިއްކުން 5

36.6 ޮކންޖެޝަން ޗާޖެއް ައދި ޕާކިން ފީއެއް ނެގުން 6

1,217.6 ޖުމުަލ
 މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2021 ގައި ހިމެނޭ ތާވަލު 2: އާމްދަނީ

 އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތާއި

)ތަސައްވުރު( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 73
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ބިިލައން ިތން ަސޭތކަ ތިީރސް ަފސް މިިލައން ަހތް ަލްއކަ ސާީޅސް ަފސް ާހސް ައށް ަސޭތކަ ނުަވިދހަ ދޭ( ުރފިޔާ ިއތުުރެވަފިއެވއެވެ. 

މި ަބދަލާ ގުިޅެގން  ޖުމްލަ އާްމަދީނާއއި ހިޭލެއހީ -/21,218,527,243 )ެއކާީވސް ބިިލައން ުދިއަސްއތަ ައށާރަމިިލައން ަފސްަލްއކަ 

ަހތާީވްސާހްސ ުދިއަސްއަތ ސާީޅސް ިތެނއް( މިިލައން ުރފިޔާ ިއތުުރެވެގްނ ާދެނއެވެ. 

ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންނުސން އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަާޅަފިއވާ ައުއަކްނަތުކން ލިބޭ އާްމަދީނގެ މި ަޢަދަދކީ ހިލޭ ެއީހާއއި އާްމަދނީ 

ސިާޔަސުތ ހަުރަދާނޮގެތްއަގއި ަތްނފީުޒކުެރިވއްެޖނަމަ، 2021 ަގއި ޙާޞިުލކުެރިވާދނެ ިމްނވަެރްއކަަމްށ ކޮިމީޓައށް ާފަހަގކުެރެވެއެވ.

9.2 - 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ުހަށަހޅާަފިއވާ ަސުރކާުރގެ ޮއީފްސަތުކގެ ޢާްނމު ަބޖެޓާގުޅޭ

ސަުރކާުރގެ  ބަެޖަޓކީ  ޮއީފްސަތުކގެ  ިހްނގާ  ަދުށން  ިމިންސޓްީރަތުކގެ  އެ  ިމިންސޓްީރަތާކއި  ސަުރކާުރގެ  ޮއީފްސަތާކއި،  ސަުރކާުރގެ 

ެދްއާވަފިއވާ  ފަާރްތަތުކން  ަބްއދަުލކުރި  ދިާރާސާއއި  ކުރި  ކޮިމީޓން  ީވނަމަެވސް،  ބަެޖަޓަކށް  ުހަށހަޅާ  ަތްނފީުޒކުރުަމށް  ސިާޔަސުތަތއް 

ަމޢުލޫާމުތގެ އަީލަގއި، ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންންސއާ މަްޝވަާރކުރުަމްށަފހު 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓަގއި ހިަމާނަފިއވާ 

ސަުރކާުރގެ ޮއީފްސަތާކއި ިމިނަވން ުމައްއަސާސަތުކގެ ބަެޖަޓށް ެގެނުވނު ަބދަުލަތއް މި ރިޯޕުޓގެ ަޖުދވަުލ-2 ަގއި ެއާވޮގަތށް، ުހަށހަާޅަފިއވާ 

ބަެޖުޓގެ ޮއީފްސަތުކގެ ބަެޖުޓަގއި ހިެމނުަމށް، 23 ޮނެވންބަރު 2019 ަގއި ޭބްއވި ކޮިމީޓގެ 11 ަވނަ ަބްއދަުލވުުމަގއި އެ ަވުގތު ހާޒިުރވެ 

ތިބި ެމންބަުރްނގެ ިއްއިތފާުޤން ާފްސކުިރއެވެ. 

9.3 - ޮއީފްސަތުކގެ ޑޮެމްސޓިކް ަބޖެުޓ ަޚަރުދ )ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕީ ުނިހަމަނއި( އާގުޅޭ

ސަުރކާުރގެ ޮއީފްސަތާކއި ިމިނަވން ުމައްއަސާސަތުކގެ ބަެޖަޓށް މި ރިޯޕުޓގެ ަޖުދވަލު-2 ަގއިާވޮގަތށް ެގެންސަފިއވާ ަބދަުލަތާކެއކު،  2021 

ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓަގއި “ޮއީފްސަތުކގެ ޑޮެމްސިޓކް ބަެޖޓު ޚަަރދު )ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ ުނހިަމަނއި(” މި ރިޯޕުޓގެ ަޖދުވަުލ-3 

ަގއި ެއާވޮގަތށް، 23 ޮނެވންބަރު 2019 ަގއި ޭބއްވި ކޮިމީޓގެ 11 ަވނަ ަބްއދަުލވުުމަގއި އެ ަވުގތު ހާޒިުރވެ ތިބި ެމންބަުރްނގެ ިއްއިތފާުޤން 

ާފްސކުިރެއެވ.

މި ަބދަލާ ގުިޅެގން “ޮއީފްސަތުކގެ ޑޮެމްސިޓކް ބަެޖޓު ޚަަރދު )ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ ުނހިަމަނއި(”  209,373 )ދެަލްއކަ ނުަވާހސް ިތްނަސޭތކަ 

ިތެނއް( މިިލައން ުރފިާޔ ަދަށްށާދެނއެވެ. 
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9.4 - 2021 ަވަނ ައަހުރަގއި ހްިނގުަމްށ ަކނޑަައޅާފައިވާ ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓެްމްންޓ ޕޮްރގާްރމަްތކާގުޅޭ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފޮކށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލަހށް ުހަށހެޅި ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓަގއި 8,306.2 )ައްށާހސް ިތްނަސޭތކަ ަހެއއް ޮޕިއްނޓް 

މަޝްޫރުޢަތކާެމދު  )ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ(  ޕްޮރގްރާމް  ިއްނެވްސޓްަމްނޓް  ެސްކޓަރ  ޕަބްިލކް  ަކނަޑއަާޅަފިއވާ  ޮގުތަގއި  ުރފިާޔގެ  މިިލައން  ޭދއް( 

މަޝްޫރުޢަތުކގެ  ިއތުުރކުރެުވނު  ަބދަުލަތާކއި  ަބެއއް  ެގެންސަފިއވާ  މަޝްޫރުޢަތަކށް  ގެ  )ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ(  މަޝްވަާރކުރުަމްށަފހު،  ކޮިމީޓަގއި 

ިލްސޓް މި ރިޯޕުޓގެ “ަޖުދވަލު-4” ަގއި ެއާވޮގަތށް، 2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަާޅަފއިވާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓަގއިވާ ީޕ.ެއްސ.ައއި.ޕީ މަޝްޫރުޢގެ 

ިލްސުޓަގއި ހިެމނުަމށް، 23 ޮނެވންބަރު 2019 ަގއި ޭބްއވި ކޮިމީޓގެ 11 ަވނަ ަބްއދަުލވުުމަގއި އެ ަވުގތު ހާޒިުރވެ ތިބި ެމންބަުރްނގެ 

އަޤްލަިބއްަޔުތން ާފްސކުިރެއެވ.

މި އިޞްލާާޙެއކު ީޕ.ެއްސ.ައއި.ީޕގެ ޖުމްލަ ަޢަދދު 8,441.5 )ައްށާހސް ަހތަުރަސޭތކަ ސާީޅސް ެއެކއް ޮޕިއްނޓް ަފެހއް( މިިލައން ުރފިާޔައށް 

އަަރއި، އެ ބަެޖަޓށް  135.2 )ަސޭތކަ ތިީރްސ ަފެހއް ޮޕިއްންޓ ޭދއް( މިިލައން ުރފިާޔ ިއތުުރެވެގްނާދެނެއެވ. 

9.5 - 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖެަޓްށ ގުެނުވުނ ަބަދލަުތކާ ގުިޅގްެނ މުިޅ ަބޖެަޓްށ ައިއްސަފއިވާ ަބަދލަުތްއ 

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފޮކށް ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންނސް ަރއްިޔުތން މަޖިީލަހށް ުހަށހަުޅްއާވަފިއވާ -/34,787,720,151 )ތިީރސް ަހތަރު 

ބިިލައން ަހްތަސޭތކަ ައށްިޑަހަހތްމިިލައން ަހްތަސޭތކަ ިވިހާހސް ެއްއަސޭތކަ ަފްނާސސް ެއެކއް( ުރފިާޔގެ ބަެޖަޓށް ެގނެުވނު އިޞްލާުޙަތކާ 

ގުިޅެގން، ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ ަޢަދދު -/34,922,716,599 )ތިީރްސަހތަރު ބިިލައން ުނަވަސޭތކަ ާބީވސް ެއއްމިިލައން ަހްތަސޭތކަ ސޯޅަ 

ަފްސަސޭތކަ ނުަވިދަހނުަވެއއް( ުރފިާޔައށް ިއތުުރެވއެވެ. މި ަބދަާލއި، ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނައށް ެގެންސަފިއވާ ަބދަާލެއކު ަފިއޭންނިސްނގ ޕްޭލން 

ަބދަުލެވަފިއެވެއވެ. ައދި މި ަބދަލާ ގުިޅެގން 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ބަެޖުޓގެ ޯއވަރރޯލް ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް 15,504.1 )ަފނަަރާހސް 

ަފްސަސޭތކަ ަހތަެރއް ޮޕިއްނޓް ެއެކއް( މިިލައން ުރފިާޔިއން 12,303 )ބާަރާހސް ިތްނަސޭތކަ ިތެނއް( މިިލައން ުރފިާޔައށް ަދަށްށާދެނއެވެ. 

މި ަބދަލާ ގުިޅެގން، ަދއުަލުތގެ ޖުމްލަ ދަަރީނގެ ިމންވަރު ަޤއުމީ ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން 2021 ަވަނ ައަހަރްށ 142.8 )ަސޭތކަ 

ސާީޅސް ޭދއް ޮޕިއްނޓް ަހެށއް( ިއްނަސްއަތިއން 137 )ަސޭތކަ ތިީރްސަހެތއް( ިއްނަސްއަތައށް ކުަޑާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ. ައދި 

ނޮިމނަލް ީޖ.ޑީ.ީޕގެ ިނސްަބުތން ޯއވަރޯލް ބެެލްނސް ެޑިފިސޓް 23.4 )ޭތީވސް ޮޕިއްނޓް ަހތަެރއް( ިއްނަސްއަތިއން 18.5 )ައށާރަ ޮޕިއްނޓް 

ަފެހއް( ިއްނަސްއަތައށް ކުަޑާވެނެއެވ. ކޮިމީޓން ބަެޖަޓށް ެގަނއި ަބދަުލަތއް ހިެމޭނޮގަތށް ބަެޖުޓގެ ުމިހންމު ަބިއަތަކށް ައިއްސަފިއވާ ަބދަުލަތއް 

މި ރިޯޕުޓގެ “ަޖުދވަލު-5” ަގިއ އެަވީނެއެވ.
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2021 ަވނަ ައހަަރށް ޮއީފްސަތަކށް ަކނަޑއަާޅަފިއވާ ބަެޖޓު ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ާފްސކުރުަމްށަފހު ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ިމިންސޓްރީ ޮއފް 

ިދުއން  ކުރަުމްނދާ  ަކްނަކން  ުނހިެމނޭ  ބަެޖުޓަގއި  ިއތުުރޮކްށެގން  ަފިއސާ  ބަެޖަޓށް  ޢަމަުލކުާރޮގަތށް،  ިމހާރު  ުހަށހަަޅިއެގން  ިފޭންނަސށް 

ޚަަރުދކުރުަމށް  ބަެޖުޓަގއި  ިޒންާމދާުރކުރުަވއި،  ޮއީފްސަތއް  ޚަަރުދކުރުުމަގއި ސަުރކާުރގެ  ިމހާަރްށވުރެ ބޮަޑށް ބަެޖަޓށް  ުހްއޓުަމަކްށެގެނސް، 

ާރާވަފިއާވޮގަތށް ބަެޖޓު ަތްނފީުޒކުރުަމށް ބާުރއެޅުަމށް، ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ިއތުުރވާ ިމްނވަރު ދެެމެހްއެޓިނވި ިމްނަގނެޑްއަގއި ިހަފަހްއަޓއި، 

ބަެޖުޓކުެރިވަފިއނުވާ ޚަަރުދަތއް ކުަޑކުރުަމށް، ޖުމްލަ ބަެޖުޓގެ ަޢަދުދގެ ިއތުުރން ބަެޖޓު ަބިއކުރެޭވޮގތް ނުަވތަ އެޕްރޮޕްިރއޭަޝން ްސޓްަރކްޗަރ، 

މި ރިޯޕުޓގެ ަޖދުވަުލ-6 ަގިއާވ “2021 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރާ ބަެޖޓު” ަގއި ެއާވޮގަތށް ާފްސކުރުަމށް 23 ޮނެވންބަރު 2019 ަގއި ޭބްއވި 

ކޮިމީޓގެ 11 ަވނަ ަބްއދަުލވުުމަގއި އެ ަވުގުތ ހާޒިުރވެ ތިބި ެމންބަުރްނގެ ިއްއިތފާުޤން ާފްސކުިރއެވެ. 

9.6 - 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ލަފުާކާރ ަދުއލުަތގެ ަބޖެަޓްށ ުހަށަހޅާ ޖެެނަރލް ިރޮކމްެނޑަޭޝްނތްައ

23 ޮނވެމްބަރު 2020 ަގއި ޭބއްވި ކޮިމީޓގެ 11 ަވނަ ަބްއދަުލވުުމަގއި، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖަޓށް ުހަށހަޅާ ެޖނެރަލް ިރކޮެމންޑޭަޝްނގެ 

ޮގުތަގއި ައްނަނިނވި ިރކޮެމންޑޭަޝްނަތްއ ހިެމނުަމްށ ކޮިމީޓން ާފްސޮކްށަފއިެވއެވެ.  

އަަލށް ައްނނަ ާޤޫނުނަތުކން ލާޒިުމކުރާ ެއިކެއކި މަޤާުމަތާކއި، ުއަފްއދާ ިއތުރު ުމައްއަސާސަތާކއި، ައދި ފުާޅެވެގްނދާ ިޚދުަމްތަތުކގެ  1.1

ާޤޫނުނަތއް  ިއތުުރުނާވޮގަތށް  ޚަަރުދަތއް  ިއތުރުވުަމށް ބާުރއެޭޅތީ،  ައހަަރށް  ައހަުރން  ޚަަރުދަތއް  ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ  ސަބަުބން 

ަބްއަޓްނކުރުަމްށ ސަމާުލަކްނ ިދނުަމްށ ެދްނނެވުަމށް؛  

ިދެވހިާރއްޭޖގެ ާމެކުޓަގއި ޑޮލަުރގެ ައގު ިހެފެހްއޓުަމާށއި، ެއްކސްޭޗންޖު ޭރޓު ިހެފެހްއޓުަމށް ާގޫނާނއި ގަަވިއުދގެ ތެެރިއން އަަޅންެޖހޭ  1.2

ެއންެމަހއި ފިަޔވަުޅަތްއ އެޅުަމށް މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓައްށ ެދްނެނވުަމްށ؛

ިއސްާރްފވެ  1.3 ަވސީަލްތަތއް  ސަުރކާުރގެ  ިއދާާރަތުކްނކުރުަމކީ  ެއކި  ެއއްަމަސްއަކެތއް  ޭބުންނޮކްށެގން  ަވސީަލްތަތއް  ސަުރކާުރގެ 

ދޭ  ިޚދުަމްތަތއް  ެއއްބާަވެތްއގެ  ެމދުވެިރވާ ސަބަަބަކްށާވތީ،  ބޮުޑވުަމށް  ޚަަރދު  ަދއުަލުތގެ  ިރޯސަސސް(،  ޮއފް  )ޑުޕްިލކޭަޝން 

ސަުރކާުރގެ ިއދާާރަތއް ެއްއޮކށްަލއި، ަދއުަލުތގެ ަވސީަލްތަތުކގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން ިއތުުރކުެރޭވނެ ޮގްތަތއް ޯހަދއި، ހަުރަދާނޮގުތަގއި 

ޭބުންނކުރުަމްށ ެގްނަނންެޖހޭ ަބދަުލަތްއ ެގެނއުަމްށ ެދްނެނވުަމްށ؛
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ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ޚަަރުދޮކްށެގން ސަުރކާުރގެ ޮއީފްސަތާކއި ިމނިަވން ުމައްއަސާސަތއް ިހްނގުަމށް ުކއްަޔށް ިހފާ ޢިމާާރްތަތުކގެ  1.4

އެ  ިހފުުމަގއި  ުކއްަޔށް  ޢިމާާރްތަތއް   ުކއްަޔްށިހފުަމާށއި،  ުނާވޭނެހން  ޮބޑު  ާމރެކޓްޭރަޓށްވުރެ  ަޢަދދު  ަދްއަކންެޖހޭ  ުކއްަޔށް 

ބޮޑުިމން  ޢިމާާރްތަތުކގެ  ިހފާ  ުކއްަޔށް  ަމަސްއަކަތއްބަަލއި  ިއދާާރަތުކްނކުރާ  ަޢަދާދއި  ުމަވއްަޒުފްނގެ  ވަީޒާފައާދކުރާ  ޮއީފެހްއަގއި 

ަކނަޑއެޅުަމާށއި، ައދި ިދގުާރްސާތަގއި ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ުކއްަޔށް ޭހަދކުރާ ިމްނވަުރކުަޑކުރުަމށް، ަދއުަލުތގެ ިއދާާރަތަކށް ޭބުންނވާ 

ާޖަގައްށާވވަުރެގ ޮއީފސް ޢިމާާރެތއް ާޤއިުމކުރުަމށް ަލާފއެރުވުަމށް؛  

ާއްމަދީނެގ  1.5 ަގިއ   2021 ައިދ   2020 ިމންވަރު  ޭހަދކުަރންެޖހޭ  ދަަރނި ސަރިވްސކުަރން  ިނސްަބުތން  އާްމަދީނގެ  ަދއުަލުތގެ 

ިނސްަބުތން ެއަތއް ުގަނެއއް ިއތުރުެވަފިއވުަމކީ، ަދއުަލުތގެ ބަެޖަޓށް ެއކަުމގެ ބުރަ ިއތުުރެވެގން ޮގްސަފިއާވކަެމްއކަުމން، ައދި 

ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ިމހާރު ހުރި ިމްނަގނުޑން ެޑޓް ިޑްސޓްެރްސައަކށް ިދއުުމގެ ފުރުަޞތު ބޮުޑެވަފިއާވތީ، ކަާމގުޅޭ ާޤޫނނީ ައދި 

މާލީ ާމހިުރްނގެ ަލފަޔާ އިރުާޝާދެއކު، ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ެދްއކުުމަގއި ުލއި ޮގްތަތެކއް ހަމަެޖްއސުަމށް، ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ީރ-

ޕްޮރަފއިްލކުރުުމގެ ަމަސްއަކްތަތްއ ކުރުަމށް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނަސްށ ެދްނެނވުަމށް؛ 

ިދެވހި ސަުރކާުރން އެްމ.އެްމ.އޭ ައށް ޭދްނޮއތް 6 )ަހެއއް( ބިިލައން ުރފިާޔގެ ޮބްންޑގެ ަމްއސަލަ ީވހާެވސް ައަވަހަކށް ަޙއްުލކުރުަމށް  1.6

ޕްޭލްނެއްއ ެއަކަށއަޅާ، ެއަކން ަޙއްުލކުރުަމްށ އެޅި ފިަޔވަުޅަތުކގެ ަމޢުލޫާމތު ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލހާ ިޙްއާސކުރުަމްށ.

ސްވޮޕް   1.7 ކަަރްނސީ  ޑޮލަުރގެ  އެމެިރކާ   މިިލައން   )ަހތަުރަސޭތކަ(   400 ެވަފިއފާ  ދެެމދު  ިއންިޑާއއާ  ޮއފް  ޭބްނކު  ރިޒާވް 

ެއއްަބސްވުުމގެ ަދުށން  2019  ައހަރު ލިިބަފިއވާ 150 )ަސޭތކަ ަފްނާސސް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ިއްނެވްސްޓކުެރުވުނއިރު، 

ިމއީ ހިލޭ ެއީހގެ ލިޭބނެ ަޢަދެދްއގެ ޮގުތަގއި އޭރު ަމއުލޫާމތު ލިިބަފިއީވނަމަެވސް، ހިލޭ ެއީހެއްއގެ ޮގުތަގއި ަކަށވަުރެވަފއި ުނާވތީ، މި 

ެދްނނެުވނު 150 )ަސޭތކަ ަފްނާސސް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ިއތުރު 6 )ަހެއއް( ަމސް ުދަވަހށް ރޯްލ-ޯއވަރ ކުެރވި، 2021 

ަވނަ ައހަަރކީ ސަުރކާުރން މި ަޢަދދު ަދްއަކންެޖހޭ ައހަުރކަަމްށާވތީ، މި ަފިއސާ އަނބުރާ ަދްއަކން ެޖިހއްެޖނަމަ، ސަުރކާަރށް 

ިއތުރު ބުަރައަކށްާވެނތީ، ދުރާލާ ިމކަަމށް ަތއްޔާުރވެ، ރިޒޭވް ޭބްނކު ޮއފް ިއންޑިާޔާއއި ިއްނޑިޔާ ސަުރކާާރެއކު މަްޝވަާރޮކށް ެއެދވޭ 

ަހއްުލަތެކްއ ޯހދުަމށް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނަސްށ ެދްނެނވުަމށް،

2017 ަވނަ ައހަރު ާރއްެޖިއން އިޫޝޮކްށަފިއވާ 250 )ުދިއަސްއތަ ަފްނާސސް( މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ޮސވްިރން ޮބްނޑު  1.8

ައާދކުރުަމށް  ދަަރނި  ިޚދުަމްތކުރުާމއި  ދަަރނި  ައހަަރށް  ަވނަ   2022 ޮގަތށް  ހިެމނޭ  ޮބްނޑް  މި  މެުޗއަރާވެނތީ،  ަގއި   2022
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ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ޮބޑު ޭހަދެއއް ކުަރންެޖޭހީތާއއި،  ައދި 2021 ަވނަ ައހަރު ިއތުރު ޮބްނޑް ބޭުރގެ ފަާރްތަތަކށް ިވްއކުަމށް 

ައްނދާާޒޮކްށަފިއވުުމން، ކުިރައށް ޮއްތަތުނަގއި އަނބުރާ ައާދކުަރންެޖިހަފއިވާ ުސޫކކް ައދި ޮބްންޑަފދަ ަތެކއްަޗށްވާ ަފިއސާ ައާދކުެރވޭ 

ިމްނވަަރށް ޮސވްިރން ޑިވެލޮޕްަމްނޓް ަފްނޑު )ެއްސ.ީޑ.ެއފް( ަފްނަޑށް ަފިއސާ ޖަާމކުެރްއވުަމށް ަދްނަނަވއި، މި ަފްނޑު ެމނޭްޖކުރުަމށް 

ވީ ެއންމެ ައަވސް ުމްއަދެތްއަގއި ާޤޫނނީ ޮއިނަގނެޑއް ަތޢާަރުފޮކށް، އެ ަފންުޑން ޭހަދކުާރނެ ހަުރަދނާ ުއސޫުލަތެކއް ާޤއިުމޮކށް، 

ައދި ެއްސ.ީޑ.ެއްފިއން ޚަަރުދކުެރޭވނެ ޙާަލްތަތްއ ަކނަޑއެޅުަމްށ ސަުރކާަރްށ ެދްނެނވުަމށް؛ 

ަބދަުލެގެންސެގން  1.9 ޮއނަގނަޑށް  ާޤޫނނީ  ަކްނަތްއަތަކކީ  ިގނަ  ުހަށހަާޅަފއިވާ  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ައހަރު  ަވނަ   2021

ަތްނފީުޒކުރެެވްނ ހުރި ަޢަދުދަތެކްއކަުމން، ާޤޫނުނަތަކްށ ެގްނަނންެޖހޭ ަބދަުލަތްއ ެގެނުއން ައަވްސކުރުަމްށ ެދްނނެވުަމށް؛ 

ިހްއާކަފިއވާ  1.10 ަކްނަތްއަކގެ ތެޭރަގއި  ހިެމނޭ ަދއުަލުތން  ުހަށހަާޅަފިއވާ  2021 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް 

ިދނުާމއި،  ަލިއެސްނސް  އޮޕަޭރޓަުރްނަނށް  ިއތުރު  ިޙދުަމްތިދނުަމށް  ިއްނަޓރެނޓް  މުާވސަަލާތއި  ިވްއކުާމއި،  ބަެޔއް  ިބްނަތުކން 

ކުރިަމުގަގއި  ސަބަުބން  ަކްނަތްއަތުކގެ  ރާާވަފިއވާ  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ަފދަ  ެނގުަމށް  ޗާެޖއް  ސްެޕްކޓްރަމް  ފްީރުކެއްނސީ 

ަދއުަލުތން ުއފުަލންެޖޭހނީ ިކހާ ޚަަރެދްއކަާމއި، ައދި ީމގެ ސަބަުބން ަރއްިޔުތން ައްނާނނެ އިމްެޕްކޓް ެއނެިލިސސް ެހިދަފިއުނަވތީ، 

ިމަފދަ ިނންުމްނަތއް ަތްނފީުޒކުރުުމަގއި ޮކްސޓް ެއްނޑް ެބެނިފޓް ެއނަިލިސސް ަހަދއި، ަދއުަލަތާށއި ިދެވހި ަރއްިޔުތްނަނށް ެއންމެ 

ަފިއދާާވޮގަތްށ ަކްނަކން ިނންމުަމްށ ސަުރކާަރްށ ެދްނނެވުަމށް؛ 

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ަފިއޭންނިސްނގގެ ޮގުތަގއި ދިެވހިާރއްޭޖގެ ފަާރްތަތުކން ޕްަރިއަވަޓއިޒޭަޝން ިރސިްޕޓް ލިޭބެނކަަމށް  1.11

ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވއިރު، ޕްަރިއަވަޓއިްޒޮކްށެގން ިދގު ާރްސާތަގއި ަމްނފާ ލިޭބެނކަަމށް ބެެލެވނީ އެ ުކްނުފްނަޏުކން ލިބޭ ަފިއާދައށް 

ިބާނޮކށް، ިހްއާސދާުރްނަނށް ލިބޭ ިޑިވެޑްންޑގެ ަޢަދުދްނކަުމން، ިމަފދަ ަބދަެލއް ެގަނއުުމަގއި ދިާރާސޮކށް ީފސިބިިލޓީ ްސަޓީޑސް 

ެހދުަމްށަފހު، ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހެގ ކަމާެބޭހ ކޮިމީޓައްށ ިހްއާސކުރުަމށް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނަސްށ ެދްނެނވުަމްށ؛

ާއަސްނދަ ްސކީުމގެ ޚަަރުދަތއް ދެެމެހްއެޓިނވި ިމްނވަަރަކށް ެގެނއުަމާށއި، މި ްސކީމް ިހްނގުުމަގއި ޭބކާުރވާ ޚަަރުދަތއް ުކަޑޮކށް،  1.12

ެއފިިޝެއްނސީ ިއތުުރޮކށް، ަރއްިޔުތްނަނށް ޭއގެ ެއންމެ ފުިރހަމަ ަނފާ ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ެއކުަލވާަލިއަފއިވާ ެއކްަޝން ޕްޭލާނެއްއޮގަތށް 

2021 ަވަނ ައހަރު ަތްނފީުޒކުރުަމްށ ެދްނެނވުަމްށ؛
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ނުލިޭބނަމަ،  1.13 އާްމަދީނެއއް  ދެެމެހްއެޓެނވި  ުކްނުފިނަތުކން  ޭހަދުކަޑކުރުަމްށަޓަކއި،  ކުރާ  ބަެޖުޓން  ުކްނުފިނަތަކށް  ސަުރކާުރން 

ުކްނުފިނަތއް ުއވާަލއި، ައދި ޚަަރުދ ެދކޮޅުެޖްއސުަމްށ ުކްނުފިނަތއް ީރްސޓްަރކްަޗރކުރުަމްށ ެދްނނެވުަމށް؛ 

ިއދާރީ  1.14 ުކްނުފިނަތުކގެ  ިޙްއާސވާ  ސަުރކާރު  ިދެވހި  ައދި  ުމައްއަސްއާސަތަކއި،  ިމިނަވން  ޮއީފްސަތާކއި،  ސަުރކާުރގެ  ިދެވހި 

ޮއިނަގނުޑަތްއ ހަުރާދާނޮކްށ، ިހްނގުުމެގ ގާބިިލއްަޔުތަކން ިއތުުރޮކށް، ޚަަރުދުކަޑކުރުަމްށ ެދްނެނވުަމްށ؛

ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ުދނިޭޔގެ އިްޤތިާޞދީ ުދވެލި މަޑުެޖިހަފއި ޮއތުުމގެ ސަބަުބްނާނއި، ަބިއނަްލައގުވާމީ ކްެރިޑޓް ޭރިޓްނގ  1.15

އޭެޖްނީސަތުކން ދިެވހިާރއްޭޖގެ ކްރެިޑޓް ޭރިޓްނގ ކުިރައްށވުރެ ަދްށޮކްށަފިއވުުމން، ބޭުރގެ ފަާރްތަތަކށް ްސޫކކް ނުަވތަ ޮބްނޑް 

އިޫޝކުރުުމަގއި ައދި ބޭުރގެ މާލީ ިއދާާރަތުކން ެއންމެ ެއެދވޭ ޓަރްމްސަގއި ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ޮގންެޖުހްނަތކާ ކުރިަމިތާވެނކަުމން، 

ަފިއޭންންސ ޯހދުުމަގިއ ދުރާަލއި ެއދެޭވ ޓަރްމްސަގއި ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ަމަސްއަކްތކުރުަމށް؛ 

ކުިރައށް ޮއްތަތުނަގއި، ަދއުަލުތގެ ބަެޖަޓށް އާްމަދނީ ޯހދުަމށް އަަލށް ަތޢާަރްފކުރެވޭ ަކްނކަާމގުޅޭ ާޤޫނުނަތއް ަދއުަލުތގެ ބަެޖާޓެއކު  1.16

ުހަށހެޅުަމްށ ސަުރކާަރްށ ެދްނެނވުަމްށ؛

10.0 - ިންނމްުނ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންނުސން ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލަހށް ުހަށހަުޅްއާވަފިއވާ -/34,787,720,151 )ތިީރސް ަހތަރު 

ބިިލައން ަހްތަސޭތކަ ައށްިޑހަ ަހތްމިިލައން ަހްތަސޭތކަ ިވިހާހސް ެއްއަސޭތކަ ަފްނާސސް ެއެކއް( ުރފިާޔގެ ަދއުަލުތގެ ބަެޖަޓށް ކޮިމީޓން 

ަހާހސް  ުނަވިދހަ  ުނަވަސޭތކަ  މިިލައން  ތިީރްސަހތަރު  )ަސޭތކަ   134,996,448/- ިއތުުރވި  ސަބަުބން  އިޞްލާުޙަތުކގެ  ެގްނެނވި 

ަހތަުރަސޭތކަ ސާީޅސް ައެށއް( ުރފިާޔާއެއކު 2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ޖުމްލަ ަޢަދަދކީ -/34,922,716,599 

)ތިީރްސަހތަރު ބިިލައން ުނަވަސޭތކަ ާބީވސް މިިލައން ަހްތަސޭތކަ ސޯަޅާހސް ަފްސަސޭތކަ ނުަވިދަހުނަވެއއް( ުރފިާޔކަަމށް ަކނަޑއަަޅއި 

“2021 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރާ ބަެޖޓު” ަގއިވާ ބަެޖޓު ަބިއކުެރވޭ ޮގތް ނުަވތަ އެޕްރޮޕްިރއޭަޝން ްސޓްަރކްަޗރއާ ެއްއޮގަތށް، ައދި އެ 

ބަެޖަޓށް ކޮިމީޓން ާފްސޮކްށަފިއވާ ިރކޮެމްނޑޭަޝްނަތާކެއކު، 23 ޮނެވންބަރު 2020 ަގއި ޭބއްވި ކޮިމީޓގެ 11 ަވނަ ަބްއދަުލވުަމށް ހާޒިުރވި 

ެމންބަުރްނެގ ިއްއިތފާުޤންަވނީ ާފްސޮކްށަފއެވެ. 
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މަޖިީލަހށް  ައދި  ުހަށހަޅަމެވެ.  މަޖިީލަހށް  ރިޯޕޓު  މި  ަދުށން،  ގެ  )ހ(  ާމްއާދގެ  ަވނަ   214 ަގާވިއުދގެ  މަޖިީލުހގެ  ަރއްިޔުތްނގެ  ވީމާ، 

ެފިނވަަޑިއަގްނނަާވޮގަތަކށް މި ރިޯޕޓާެމުދ ޮގެތްއ ިނންަމަވިއެދއްވުަމށް ެއިދ ެދްނނެވީެމެވ.

2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުަރއްަވއި ިމިންސޓަރ ޮއފް ިފޭންނުސން ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލަހށް ުހަށހަުޅްއާވަފިއވާ ބަެޖޓު ދިާރާސކުރުަމށް ބަެޖޓު 

ދިާރާސކުރާ ކޮިމީޓގެ ަބްއދަުލުވްނަތަކށް ެމންބަުރން ހާޒިުރވި ިނސްަބތް ެއނގިަވަޑިއަގްނަނާވނެ ހާޒިީރގެ ަތފްޞީލު މި ރިޯޕުޓގެ “ަޖުދވަުލ-7” 

ެގ ޮގުތަގިއ ހިަމާނަފިއ އެަވީނެއެވ.

23 ޮނެވންބަރު 2020

     

        

ކިނިބޫދ ާދއިާރގެ ެމންބަރު މުަޙއްަމުދ ނާޝިުޒ

ކޮިމީޓގެ މުަޤއްރިުރ

މި ރިޯޕުޓަގިއ ޮސިއޮކްށަފއިަވނީ 24 ޮނެވންބަރު 2020 ަގެއެވ.



 ދެިވިހާރއްޖޭގެ އިގުތާިސީދ ައިދ ފްިސަކލް
ހާލަތާިއ ތަަސއުްވުރ
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2

ދެިވިހާރއްޖޭގެ އިގުތާިސީދ ހާލަތާިއ ތަަސއުްވުރަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

އަަޅންެޖިހަފއެވެ.  ފިޔަވަުޅަތެކއް  ހަުރަކށި  ަވނީ  ަގއުުމަތުކން 

ިމޮގުތން ާގްތަގނަޑަކށް މާރިޗު ަމާހއި ޫޖން ަމހާ ދެެމދު ފުރަަބްނދު 

ކުަރންެޖހުާމއި ބޯޑަުރަތއް ަބްނުދކުރުާމއި އިުޖތިާމއީ ަގިއދުުރަކން 

ދަަމަހްއަޓންެޖުހްނަފދަ، ީމުހްނގެ ާއންމު ދިިރއުޅުާމއި ިއުގިތާސދީ 

ހަަރާކްތަތަކށް ބުޫރއަާރ ިކަތންމެ ފިޔަވަެޅްއ ހިެމެނެއެވ.

ިގނަ ަގއުުމަތުކން ުލއި ފިޔަވަުޅަތާކެއކު ިއުގިތާސުދަތއް އަުލން 

ހުޅުވާަލިއަފިއވީ ނަަމެވސް، ެވްކިސެންއގެ ުއންީމެދއް ނުލިޭބަހއި 

ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު އަމާޒު ުނަވތަ ިފްސކަލް ޕޮިލީސގެ ިމސްރާބު ަކނަޑއެޅުުމަގއި ެގްނގުޅޭ ެއންމެ ުމިހއްމު ެއއް ައާސަސކީ ަގއުުމގެ ިއުގިތާސދީ 

ހާަލާތއި ަތަސއްވުރެވެ. ިމޮގުތން ކުރިަމުގަގއި އާްމަދނީ ާއއި ޚަަރދު ުހްނާނނެ ިމްނވަރު ެދެނަގނެ ައްނދާާޒޮކށް ެއކުލަވާލުުމަގއި ިހނގަުމްނދާ 

ައހަާރއި ެމދުާރްސާތގެ ިއުގިތާސދީ ހާަލާތއި ކުރިަމަގށް ަލާފކުރާ ައްނދާޒީ ިހސާުބަތއް ޭބުންނކުެރެވއެވެ. ެއޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަަރކީ ޮކވިްޑ-

19 ގެ ބަލިމަުޑކަާމެއކު، ާރއްޖެ ައދި މުޅި ުދނިޭޔގެ ިއުގިތާސަދށްެވސް ަފުހގެ ތާީރުޚަގއި ކުރިަމިތނުާވަފދަ ީހނަުރކަަމކާ ކުރިަމތިާލންެޖުހނު 

ައހަެރެކވެ. ައދި މި ބަލިމަުޑކަާމއި ިއުގިތާސދީ ަތދުމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން ިއުގިތާސަދާށއި މާލީ ހާަލަތށްަވނީ ުނަހނު ބޮޑު ލޮޅުެމއް ައިއްސަފއެވެ. 

ައދި މިލޮޅުުމގެ ައސަރު ަދނީ ިއުގިތާސަދށް ކުރަުމްނެނވެ. މި ބަާޔަނކީ 2020 ަވނަ ައހަާރއި ެމދުާރްސާތައށް ަލާފކުރާ ިއުގިތާސދީ ހާަލާތއި 

ަތަސްއވުރު ބަާޔްނޮކށް ަތއްޔާުރޮކްށަފިއވާ ބަާޔެނކެވެ. 

ާރއްޭޖގެ ަފތުރުވެިރކަަމށް ކުރިަމތިެވަފިއވާ ީހނަުރކަުމން އަަރިއަގުތން ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި ިބާނެވަފއިަވނީ ާރއްެޖައށް ަފތުރުވެިރން ޒިޔާަރްތކުރާ 

ައުގަތއް،  ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރގެ  ައދި  ުމިހއްމުެވއެވެ.  ކުރިަމގު  ހާަލާތއި  ިއުގިތާސދީ  ަގއުުމަތުކގެ  ކަުމަގިއާވތީ އެ  ިއުގިތާސަދށް  ަގއުުމަތުކގެ 

ަވިކން ާޚްއަސޮކށް ތެުލގެ ައގު، ުހްނނަ ިމްނވަރު ުމިހއްމެވެ. މި ބަާޔުނގެ ފުަރތަމަ ަބިއަގއި ބަލާަލިއަފިއާވނީ ުދނިޭޔގެ ިއުގިތާސދީ ހާަލަތާށއި 

ަތަސްއވުަރށެވެ.   

ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި  ައސަރު  ޭނެދވޭ  ލޮުޅްނަތުކގެ  ިއުގިތާސދީ  ަމުގަފިހޮކށް  ކުިރއެރުަމށް  ިއުގިތާސދީ  ބަެޖުޓން  ަތްނފީުޒކުރުާމއި،  ބަެޖޓު 

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދީ ހާަލާތއި ިއުގިތާސދު ކުިރއެުރވުަމށް ކުަރްނހުރި ަކްނަކން ެދެނަގްނަނންެޖެހެއވެ. ެއެހްނކަުމން ބަާޔުނގެ ދެަވނަ ަބިއަގއި 

ބަލާަލިއަފިއަވނީ ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސުދގެ ުމިހއްމު ިމްނަގނުޑަތަކާށއި ައްނދާާޒަތަކެށެވ.

1. ުދިނޭޔގެ އިގުތާިސީދ ހާލަތާިއ ތަަސއުްވުރ

1.1 އިގުތާިސީދ ުދެވިލ

ިސްއަހތު  ަރއްިޔުތްނގެ  ެފތުރުުމން  ކޮިވްޑ-19  ުދނިޭޔަގއި 

ސަލާަމްތކުރުަމށް އަަޅންެޖުހނު ފިޔަވަުޅަތކާ ގުިޅެގން، ުދނިޭޔގެ 

ިއުގިތާސީދޮގުތން  ައދި  އިުޖތިާމއީ  ިއުގިތާސަދަކްށެވސް  ހުިރހާ 

ޭނެދވޭ  ަދނީ  ިމންވަަރަކށް  ދިާމެވަފިއުނވާ  ކުިރން  ީމގެ 

ިގނަ  ުހްއޓުވުަމްށަޓަކއި  ބަިލެފތުުރން  ައސަުރކުރަުމްނެނވެ. 

1
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ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ަގިއދުުރަކން  އިުޖތިާމއީ  ިހނަދކު 

ފުރަަބްނާދއި  ޮބޑު  މި  ބެެލެވެއވެ.  ދަަމަހްއަޓންެޖޭހެނކަުމަގއި 

އިުޖތިާމއީ ަގިއދުުރަކްނަފދަ ާއންމު ާސުފާތހިުރކަުމގެ ފިޔަވަުޅަތކާ 

ިވިދެގން ުދނިޭޔގެ ވިަޔފާިރައާށއި ުމިހއްމު ިސާނައްތަތްއކަަމްށވާ 

ައސަުރަތުކގެ  ޭނެދވޭ  ކުރި  ަދތުުރަފތުަރށް  ަފތުުރވެިރކަާމއި 

ަދްށވި  ީޖޑީޕީ  ިއުގިތާސުދަތުކގެ  ިއެފްކުޓން”  “ސްޕިްލޯއވަރ 

ައހަުރގެ  ަވނަ   2009 ައަހާރިއ  ަވަނ   2008 ިމްނަވަރީކ 

ޮބޑު  އަަޅއިބަާލއިުރެވސް  ކްަރިއިސްސއާ  ަފިއޭނންޝަލް 

ެވްއޓުެމކެވެ. )ާޗޓު 1( 

2020 ަގއި ުދނިޭޔގެ ޖީޑީޕީ 4.4 ިއްނަސްއަތ ަދަށްށާދެނަކަމްށ 

ތަަރްއީގެވަފިއވާ  ިމޮގުތން  ައްނދާާޒކުެރެއވެ.  ައިއއެްމެއްފިއން 

ަދަށްށާދެނަކަމްށ  ިއްނަސްއަތ   5.8 ިއުގިތާސުދަތއް 

ިއުގިތާސުދަތއް  ައްނނަ  ތަަރްއީގވަުމން  ައްނދާާޒކުރެޭވއިރު، 

 1 ާޗޓު  ބެެލެވެއވެ.  ަދަށްށާދެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން   3.3

ައދި  ައސްލު  ކުިރއެރުުމގެ  ިއުގިތާސުދަތއް  ުދނިޭޔގެ  ަގއި 

ައްނދާާޒކުރާ ައަދުދަތއް ަދްއުކަވިއެދެއވެ. ތަަރްއގީވަުމން ައްނނަ 

ަގއުުމަތަކށްވުރެ  ެއެހން  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ިއުގިތާސުދަތުކގެ 

ހަުރަކށި  ަޗިއާނިއން  ބެލެިވަފއިަވނީ  ަރނގަޅުާވެނކަަމށް 

ަފްށަޓއި،  އަުލން  ހަަރާކްތަތއް  ިއުގިތާސދީ  ޮލްކަޑުއްނައަކްށަފހު 

ަމަސްއަކތް  ިހެފެހްއޭޓަފދަ  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ހާަލުތަގއި  މި 

)ެފްކޓަރީ ޕްޮރަޑކްަޝން( ިހނގަުމްނާދތީ، އެ ަގއުުމގެ ިއުގިތާސދު 

ީމުހްނނާ  ބަާލއިރު،  ޖުމުަލޮކށް  ބެެލޭވީތެއވެ.  ކުިރއަާރެނކަަމށް 

ދިާމެވެގން ދޭ ިޚދުަމްތަތަކށް ބަޯރސާެވަފއިވާ ިއުގިތާސުދަތަކށް، 

ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިަމުޑކަމާ ިވިދެގން އަަޅިއަފއިވާ ފިަޔވަުޅަތުކން 

ކުިރ ައސަރު މާ ޮބެޑެވ.

ބަާލއިރު،  ުއެފްއުދްނތެިރކަަމށް  ަގއުުމަތުކގެ  ބޮެޑތި  ުދނިޭޔގެ 

ިއުގިތާސދުެވސްަވނީ  ަގއުުމަތުކގެ  އެ  ައހަރު  ަވނަ   2020

ވަަރށްޮބަޑށް ަދަށްށޮގސް، ިރސެަޝްނައަކށް ެވްއިޓަފއެވެ. ާޗޓު 

ބަަލއި  ހަުރަކިށކަަމށް  ފުރަަބްނުދަތުކގެ  ަދްއުކަވިއެދނީ  ިއން   2

ައިއްސަފިއވާ  ުކާއޓަުރަތުކަގއި  ެއކި  ީޖޑީީޕައށް  ަގއުުމަތުކގެ 

ލޮުޅްނަތކެވެ. ާޚްއަސޮކށް ަޗިއާނިއން ައަވަހށް ފުރަަބްނުދކުރުުމގެ 

ސަބަުބން، ައަވަހށް މި ބަލިަމުޑަކން ޮކްނޓްރޯްލކުެރވި، ިވިދެގން 

ޗާުޓ 1: ުދިނޭޔގެ އިގުތާިސީދ ުދެވިލ
އިންސައްތައިން

ަމއުލޫާމުތ: ައިއއެްމެއްފ

  ފައިނޭންޝަލް
ކްރައިސިސް
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ދުނިޔެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތައް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތައް
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ައއި ުކާއޓަުރަތުކަގއި ޖީޑީޕީ ަމިތެވަފިއެވއެވެ. ައދި ބަިލެފތުެރން 

ިގނަ  ަފުހން  ުނެގެނސް،  ފުރަަބްނެދއް  ހަުރަކށި  ެފށުުމން 

ޖީޑީޕީ  ަގއުުމަތުކގެ  ފުރަަބްނުދކުަރންެޖުހނު  ދުަވްސަތަކަކށް 

ކުިރއަރާ ިނސްަބތް ިވިދެގން ައއި ދެ ުކާއޓަުރަގިއެވސް ަދަށށް 

ޮގްސަފއިާވަކން ާފަހަގކުެރެވެއެވ.

ަޗިއާނ ިފަޔަވިއ ުކިރައަރުމްނާދ ެއެހްނ ަގުއުމަތާކިއ ަތަރްއީގަވުމްނ 

ާއންުމޮގެތްއަގއި  ަވނީ  ިއުގިތާސުދަތއް  ަގއުުމަތުކގެ  ައްނނަ 

ަދަށްށޮގްސަފއެވެ. ިމހާ ޮބޑު ޭނެދވޭ ައސަެރއް މި ިއުގިތާސުދަތަކށް 

ކުރާ ސަބަަބކީ ަފތުރުވެިރކަާމއި ީމުހން ދިމާެވެގން ެދވޭ ިޚދުަމތް 

ޭދންެޖހޭ ިސާނައްތަތުކގެ ަމއްަޗށް ިއުގިތާސީދޮގުތން މާ ބޮަޑށް 
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4-ކުއާޓަރު 1-ކުއާޓަރު 2-ކުރާޓަރު

2019 2020

ޗައިނާ ހަރުކަށިކަން އިންޑިއާ ހަރުކަށިކަން ޖަޕާން ހަރުކަށިކަން އެމެރިކާ ހަރުކަށިކަން

ޗައިނާ ޖީޑީޕީ އިންޑިއާ ޖީޑީޕީ ޖަޕާން ޖީޑީޕީ އެމެރިކާ ޖީޑީޕީ

2018 2019 2020 2021 2022 2023
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ބަހާމާސް ބާބޭޑޯސް ކޭޕް ވާޑޭ ދިވެހިރާއްޖެ
ލޫސިއާ. ސޓ ސިޑްސް އެވަރެޖް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތައް

ޗާުޓ 2: ޮކވިޑް-19 އްިނ ަރްއކާެތިރުވަމްށ ޮބޑިެތ އިގުތާިސުދަތުކްނ ައޅާަފިއވާ ފަިޔޅަުތުކގެ ަހުރަކިށަކމާިއ އިގުތާިސީދ ުދެވިލ
އިންސައްތައިން

.ޯނޓު: ާޗުޓްނ ަދްއުކަވިއދޭ ަމއުލޫާމުތަގިއ “ހަުރަކިށަކން” ާމަނޮކްށަފިއަވނީ ބަިލން ަރްއާކތެިރވުަމށް އަަޅިއަފިއަވއި ފިަޔވަުޅަތަކެށެވ

ަމއުލޫާމުތ: ައިއއެްމެއފް، ޮއްކްސޯފޑް ުޔިނާވިސީޓގެ ބްލަާވްޓިންކ ްސކޫލް ޮއްފ ަގވަަމްންޓ

ޗާުޓ 3: ސިޑްްސގެ އިގުތާިސދީ ުކރިއުެރމާެއުކ ފުަތުރެވިރަކަމްށ ެއްނެމ ަބޯރާސވާ 5 ަގުއމަުތުކގެ އިގުތާިސީދ ުކިރއުެރްނ
އިންސައްތައިްނ

ަމއުލޫާމުތ: ައިއއެްމެއފް، ޫޔެއން، ޫޔެއްނޑަބްިލުއީޓއޯ، ިމިންސޓްީރ ޮއފް ިފޭންނސް، މޯްލޑިްވސް ަމިނޓަީރ ޮއތޯިރީޓ

.ޯނުޓ: ިސްޑްސ ަގއުުމަތުކެގ އެވަރެްޖަގިއ ިކއުބާ، ަމިއކްޮރނީިޝާއެގ ަދއުަލްތަތއް، ައދި ޫޔ.ެއްނަގއި ަބިއވެިރ ުނާވ ަގއުުމަތްއ ުނހިެމެނެއެވ. ައދި ތަަރްއީގވަުމން ައްނަނ ަގއުުމަތުކގެ ތެޭރަގއި ަޗިއާނ ުނހިަމނަެމެވ
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ބަޯރާސެވަފއި ޮއތުމެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ެއަފދަ ިގނަ ިއުގިތާސުދަތއް 

ުމދަުލގެ ެއްކސްޯޕަޓށް ބަޯރާސވާ ިމންވަރުެވސް ާއންުމޮގެތްއަގއި 

ބޮެޑވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް ަފތުުރވެިރކަުމގެ ަމއްަޗށް ބަޯރާސވާ 

ިއުގިތާސުދަތަކށް ބަާލއިރު، ުކދި ޖަރީރާ ަގއުުމަތަކށް ައިއްސަފިއވާ 

ަފތުރުވެިރކަާމއި  ިނސްަބުތން  ީޖޑީީޕގެ  ާފަހަގކުެރެވެއވެ.  ލޮުޅން 

ަގއުުމގެ   5 ބަޯރާސވާ  ޮބަޑށް  ެއންމެ  ަމއްަޗށް  ަދތުުރަފތުުރގެ 

ޮބަޑށް  ިއްނަސްއަތައށްވުރެ   10.0 ަވނީ  ކުިރއެުރން  ީޖޑީޕީ 

ެވްއިޓަފެއވެ. )ާޗޓު 3(

1.2 ުދިނޭޔގެ ބާޒާުރގެ ައގުަތްއ

ުދނިޭޔގެ  ސަބަުބން  ެފތުރުުމގެ  ކޮިވްޑ-19  ުދނިޭޔަގއި 

ެދެނަގްނަނން  ަޔީގްނކަާމެއކު  ަބދަލު  ައްނާނނެ  ިއްނފްލޭަޝަނށް 

ަމިނޓަރީ  ސަުރކާުރަތުކގެ  ަދިތެވަފއެވެ.  ޮބަޑށް  ވަަރށް  ަވނީ 

ފިޔަވަުޅަތުކގެ  ަރްއާކތެިރކަުމގެ  ަބދަލުވަުމްނދާ  ސިާޔަސުތަތާކއި 

ަބދަުލަތާކއި  ައްނނަ  ޭބުންނކުރުަމށް  ަގނެ  ަތެކތި  ެމުދތެޭރަގއި، 

ިސްއަހތު ސަލާަމްތކުރުަމށް އަޅާ ފިޔަވަުޅަތުކން ުމދަާލއި ިޚދުަމތް 

ުއެފްއދުުމގެ ޚަަރދު ިއތުުރވުާމއި ަމަސްއަކްތތެިރން ުނަވތަ ލޭބަރ 

ާމެކަޓށް ައިއްސަފއިވާ ޭނދެވޭ ައސަާރއި ބަިލެފތުރުާމއި ިއުގިތާސދީ 

ަރްއާކކުުރްނަފދަ  ަފިއސާ  ބަަލއި  ބިަރށް  ުނަތަނަވްސކަުމގެ 

ސަބަުބަތަކކީ ިއްނފްލޭަޝން ޭރަޓށް ައސަުރކުާރނެ ަކްނކަެމވެ. ީމގެ 

ައްނދާާޒކުރުަމށް  ިއްނފްލޭަޝން  ައހަުރަތުކަގއި  ިއތުުރން، ކުީރގެ 

ެއވަރެޖް  )ާއންމު ގޭީބީސެއްއގެ  ާބްސެކޓް  ުމދަުލގެ  ޭބުންނކުރާ 

ކުރިަމިތެވަފިއވާ  ެޕްނޑެިމްކެއއް  ޮކންޒަމްޕްަޝން(  ުނަވތަ  ޚަަރދު 

ޭބުންނކުރުަމކީ  ތަްމސީުލކުަރން  ިއްނފްލޭަޝން  ުދނިެޔެއްއގެ 

ެއންެމ ެއެދޭވ ޮގްތ ކަމާެމދުެވްސ ސުވާުލުއެފެދެއެވ.

ައިއެއްމެއްފިއްނ 2020 ައށް ައްނދާާޒކުރާ ިއްނފްލޭަޝން ޭރަޓކީ 

 0.3 އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ކުރީ  ިމއީ  ިއްނަސްއަތއެވެ.   3.2

ަޕަސްނޓޭޖު ޮޕިއްނޓު ަދށް ައަދެދެކވެ. )ާޗޓު 4( ތަަރްއީގެވަފިއވާ 

ިއުގިތާސުދަތުކގެ ިއްނފްލޭަޝން ޭރޓު ިމދިޔަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 

ޮގްސަފއެވެ.  ަދަށށް  ަވނީ  ޮޕިއްނުޓން  ަޕަސްނޓޭޖު   0.6

ނިމުާމެއކީ  ިއްނިތޚާބު  އެމެިރާކގެ  ާއއި  ބްެރކްިޒޓް  ނަމަެވސް، 

ައްނދާާޒަތއް  ެމދުާރްސާތގެ  ހަމަެޖހުާމެއކު،  ައްނނަ  ާމެކަޓށް 

ޭރޓު  ިއްނފްލޭަޝން  ައށް   2022 ިއްނ   2021 ަދްއަކީނ 

ަތނެވެ.  ިއތުރުވަުމްނދާ  ިއްނަސްއަތިއަގއި   1.6 ާގްތަގނަޑަކްށ 

ެމދުާރްސާތަގއި ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ަތެކީތގެ ައުގަތއް ބެލެެވނީ 

މަޑުަމުޑްނ ަދަށްށާދެނކަަމެށެވ.

ައުގަތއް  ތެުލގެ  ދެެމދު  ަމހާ  އެޕްރީލް  ަމާހއި  ފެބުުރވަރީ 

ިއުގިތާސުދަތުކގެ  ުދނިޭޔގެ  ަގއި   2020 ަދަށްށިދއުުމްނެވސް 

ތެުލގެ  ިމއީ  ެއަކީށެގންެވެއވެ.  ަދަށްށިދުއން  ައުގަތއް 

ތެުލގެ  ސަބަުބން  ަމޑުެޖހުުމގެ  ަދތުުރަފތުރު  ކޯޅުާމއި  ައުގގެ 
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ޗާުޓ 4: ުދިނޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ަތކީެތގެ ައގުަތްއ ަބަދލުވާ މްިނަވުރ
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ައުގގެ  ުމިހއްމު  ެއެހން  ަނތީާޖެއެކވެ.  ަދަށްށިދއުުމގެ  ޑިާމްނޑް 

ިއންެޑްކްސަތަކށް ބަަލއިާލއިރު، ފުރަަބްނުދަތކާ ގުިޅެގން ުއެފުދނު 

ައގު  ކާޯބަތެކީތގެ  ަމުހަގއި  އެޕްރީލް  ސަބަުބން  ސަރޕްަލްސގެ 

7.6 ިއްނަސްއތަ ަދަށްށިދއުަމްށަފހު ހުރީ ދެެމެހްއިޓަފެއވެ. ާޗޓު 

5 ަގއި ަދްއުކަވިއެދނީ ސެްޕެޓންބަރު 2019 ާއއި ސެްޕެޓންބަރު 

2020 ާއ ދެެމދު ުމދަުލގެ ައުގަތަކްށ ައިއްސަފިއވާ ަބދަެލެވ.

2. ާރްއޖޭގެ އިގުތާިސީދ ހާލުަތ

2.1 ަގުއީމ ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ

ަގއުެމްއގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން ެދެނަގތުަމށް ޭބުންނކުެރވޭ ަމިއަގނޑު 

ައާސަސަކށް ެވަފއިަވނީ އެ ަގއުެމްއގެ ިރއަލް ގްޮރސް ޑޮެމްސިޓކް 

ައހަެރްއގެ  ަގއުެމްއަގއި  އެ  ުނަވތަ  ީޖޑީީޕ(،  )ިރއަލް  ޕްޮރަޑްކޓް 

ތެޭރަގއި ުއަފްއާދަފިއވާ ަތެކއްާޗއި ިޚދުަމުތގެ ައގެވެ. 

ިމޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ފުަރތަމަ ުކާއޓަުރަގއި ާރއްޭޖގެ ޖީޑީޕީ 

ިމދިޔަ ައހަުރގެ މި ުމްއަދތާ އަަޅއިބަާލއިރު 5.0 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ަދަށްށޮގްސަފއިާވަކން ާފަހަގކުެރެވެއވެ. ައދި ެދަވނަ ުކާއޓަުރަގއި 

51.6 ިއްނަސްއަތިއން ަދަށްށޮގްސަފިއާވަކން ާފަހަގކުެރެވއެވެ. މި 

ައހަުރގެ ިމާހަތަނށް ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަދަށްށާދން ދިާމވާ ެއންމެ 

ބޮޑު ެއއް ސަބަަބކީ ަފތުުރވެިރކަުމގެ ާދއިރާ ާއއި، އިމާާރްތކުރުުމގެ 

ާދއިރާ ައދި ަމސްވެިރކަުމގެ ާދއިާރގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން މި ައހަރު 

ާއދަޔާ ޚިާލަފްށ ަދަށްށޮގްސަފިއާވީތއެވެ. 

 7.0 ަވނީ  ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ  ައހަރު  ަވނަ   2019

ޮބޑު  ެއންމެ  ކުިރއެރުުމަގއި  މި  ކުިރއަާރަފެއވެ.  ިއްނަސްއަތިއން 

ާދއިާރިއްނނެވެ.  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ައާދޮކްށަފިއަވނީ  ިހްއާސެއއް 

ައއު  ިސާނައތް  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ައހަަރކީ  ނިިމދިޔަ  ސަބަަބކީ 

ކުިރއެރި  ބާަރށް  ޚިާލަފށް  ާއދަޔާ  ހުުޅވާލެވި،  ާމެކުޓަތަކަކށް 

ައހަަރަކށްާވީތއެވެ. ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިއތުުރން، ިރއަލް ެއްސޭޓޓް 

ައދި  ަތއުލީމު  ިހްނގުާމއި،  ިއދާރީ  ސަުރކާުރގެ  ާދއިާރާއއި، 
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ޮބޑު  ކުިރއެރުުމަގއި  މި  ާދއިާރަތއްެވސް  ިޚދުަމުތގެ  ިސްއހީ 

ަވަނ   2019 ިމޮގުތން  ާފަހަގކުެރެވެއވެ.  ކުާރަކން  ިހްއާސެއއް 

ައހަރު ަފތުުރވެިރަކން 13.6 ިއްނަސްއަތިއން ކުިރއަާރަފއިާވއިރު، 

ކުިރއަާރަފއިަވނީ  ައހަރު  އެ  ިހްނުގން  ިއދާރީ  ސަުރކާުރގެ 

ާދއިރާ  ެއްސޭޓްޓގެ  ިރއަލް  ައދި  ިއްނަސްއަތިއްނެނވެ.   11.1

ކުިރއަާރަފިއަވނީ 4.3 ިއްނަސްއަތިއްނެނެވ.

ާޗޓު 6 ިއން ެފްނނަ ަފަދިއން، 2010 ަވނަ ައހަުރން ެފިށެގން 

ެއއް  ާދދި  ަވނީ  ިމްނވަރު  ކުިރއަރާ  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ާރއްޭޖގެ 

ހަަމެއްއަގއި ިހެފެހްއިޓަފއެވެ. ެއޮގުތން 2019 ަވނަ ައހަރާ ހަަމައށް، 

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު ެއވަރެްޖޮކށް 6.5 ިއްނަސްއަތިއން ކުިރއެރި 

ނަަމެވސް، 2012 ަވަނ ައަހާރިއ 2015 ަވނަ ައހަރު ުދނިޭޔގެ 

ިއުގިތާސާދއި ާރއްޭޖގެ ސިާޔސީ ަމސްަރހު ހަލަބޮލިެވެގްނދިުއުުމގެ 

ަމޑުެޖުހނެވެ.  ދުވެލި  ިއުގިތާސދީ  ައހަުރގެ  ދެ  މި  ސަބަުބން، 

ައދި މަޑުެޖހުަމްށަފހު، ެޖިހެގން ައއި ައހަރު ކުިރން ހުރި ިމންވަރާ 

ެއްއހަަމޮކްށަފއިާވަކން ާފަހަގކުރެެވއެވެ. ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނައަތކީ 

ިއްނަސްއަތ   25 ާގްތަގނަޑަކށް  ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ާރއްޭޖގެ 

ިސާނައަތށް  މި  ެވަފއި،  ިސާނައަތށް  ިހްއާސކުރާ  ީސާދޮގުތން 

ައްނނަ ލޮުޅްނަތއް ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ދުވެިލން ާފަހގަެވެއވެ. މި 

ިސާނައުތގެ ިއތުުރން، ަދއުަލުތގެ ޖުމުލަ ބަެޖަޓީކެވސް ަގއުމީ 

ެއޮގުތން  ކަެމެކވެ.  ގުިޅަފިއވާ  ވަަރށްބޮަޑށް  ުއެފްއުދްނތެިރކަާމއި 

ބަެޖަޓށް ައްނނަ ަބދަުލން ިއުގިތާސދީ ދުެވއްަޔށް ައްނނަ ަބދަލު 

ަދްއކުަވިއެދެއެވ.

2.2 ފުަތުރެވިރަކމުގެ ާދިއާރ

ާރއްޭޖގެ  ީސާދޮގުތން  ިސާނައތް  ަފތުުރވެިރކަުމގެ 

ިއްނަސްއަތ   25 ާގްތަގނަޑަކށް  ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ 

ިހްއާސކުެރެއވެ. ައދި ުނީސާދޮގުތން، މި ިސާނައުތގެ ިހްއސާ 

ިމައްށވުރެ ބޮުޑާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. ސަބަަބކީ ާރއްޭޖގެ ެއެހން 

ގުިޅަފިއވާ  ަފތުުރވެިރކަމާ  ިސާނައްތަތަކކީ  ިއުގިތާސދީ  ިގނަ 

ަދތުުރަފތުާރއި  ތެޭރަގއި  ީމގެ  ާވީތއެވެ.  ިސާނައްތަތަކަކށް 
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ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނސް، މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރޓީ، ނޭަޝނަލް ިބއުރޯ ޮއްފ ްސެޓިޓްސިޓްކްސ
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

މުާވސަާލތީ ިޚދުަމާތއި ވިަޔފާރި ހިެމެނއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން، މި 

ިސާނައަތކީ ާރއްެޖައށް ަވްނނަ ބޭރު ަފިއާސގެ ަމއި ަމްސދަރެވެ. 

ގުޅިލާެމިހަފިއވާ  އާްމަދީނއާެވސް  ަބެއްއގެ  ިގނަ  ހަމަިމާއެއކު 

ހާަލތު  ިއުގިތާސދީ  ާރއްޭޖގެ  ިމެހްނކަުމން،  ިސާނައެތކެވެ. 

ިސާނައތް  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ިބާނެވަފއިަވނީ  ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި 

ދުަޅހެޮޔަކން  ިސާނައުތގެ  މި  ައދި  ިމްނވަަރެށވެ.  ކުިރއަރާ 

ަފތުުރވެިރން  ަތާފްސިހސާުބަތަކކީ  ުމިހއްމު  ެއންމެ  ައްނަގިއދޭ 

ާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުރާ ިމްނވަާރއި، ާރއްޭޖަގއި ޭހަދކުރާ ުމްއަދތު 

ނުަވތަ ެބްޑަނިއްޓްސ ައދި ޚަަރެދެވ.

ަފަށިއަގތް  ައހަރު  ަވނަ   2020 ބާުރުދވެީލަގއި  ިސާނައތް  މި 

ެފުނނު  ަޗިއާނިއން  ަފުހކޮޅު  ައހަރު  ަވނަ   2019 ނަަމެވސް، 

ސަބަުބން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ުނަވތަ  ަވއިަރސް  ކޮޯރނާ  ޮނވެލް 

ުދނިޭޔގެ ަދތުުރަފތުުރގެ ިސާނައަތށް ކުރިަމިތެވަފިއވާ ީހނަުރަކން 

ިސާނައަތށެވެ.  މި  ަތަހއްމަުލކުަރންެޖިހަފިއަވނީ  ޮބަޑށް  ެއންމެ 

ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިަމުޑަކން ެފތުުރން ުހްއޓުވުަމްށަޓަކއި ުދނިެޔާއއި 

ާރއްޭޖަގއި އަަޅިއަފއިވާ ފިަޔވަުޅަތަކކީ ަދތުުރަފތުާރއި ެއަކުކައެނަކކު 

މި  ފިޔަވަުޅަތެކްއކަުމން،  އަަޅިއަފިއވާ  ަމުދކުަރން  ަބްއދަުލުވން 

ަފހަަރކީ މި ިސާނައުތގެ ތާީރުޚަގއިެވސް ެއންމެ ބޮަޑށް ުދވެލި 

ފުރަަބްނަދްށަފހު  ަމެހްއގެ  ެއަތއް  ައދި  ައހަރެވެ.  މަޑުެޖުހނު 

ފިަޔވަުޅަތަކށް  އަަޅިއަފިއވާ  ުހްއުޓވުަމށް  ބަިލެފތުުރން 

ުލިއޭދްނެފށުާމެއކު 15 ޖުަލއި 2020 ަގއި ިސާނައތް އަުލން 

ުހްއަދަވނީ  ެފށުުމގެ  އޮޕަރޭަޝން  ިރޯސުޓަތުކގެ  ހުޅުވާަލއި، 

ީދަފެއވެ. ނަަމެވސް ުދނިޭޔަގއި ޮކވިްޑ-19 ެގ ާހަލަތްށ ެއްނެމ 

ިމިނޓް  “ާލްސޓް  ލިިބަފިއނުާވތީ،  ކުިރއެރުެމއް  ެއދެޭވވަުރގެ 

މަޑުަޖްއސާާލަފިއވާ  ހުުޅވާުލން  ާއއި  ެކްނސަލޭަޝްނސް” 

ޮއަގްސޓު  ެއޮގުތން  ާފަހަގކުެރެވއެވެ.  ިގަނަކން  ިރޯސުޓަތއް 

ަމުހގެ ނިޔަަލށް ހުުޅަވިއަފއި ހުރީ 65 ިރޯސޓެވެ. )ކޮިވްޑ-19 

ިހްނުގން  ެގްސްޓަހުއސް  ަމޑުަމުޑން  ައދި   )155 ކުިރން  ގެ 

ަފތުުރވެިރްނގެ  ޒިޔާަރްތކުރާ  ުދަވެހއް،  ދުަވަހަކށްވުރެ  ހުޅުވާަލއި 

ައަދުދ ަދީނ ިއތުުރވަުމްނެނެވ.

ިމާހަތަނށް ާރއްެޖައށް ެއއް ަމެހްއަގއި ެއންމެ ިގަނިއން ަފތުުރވެިރން 

ަޖނަވަރީ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ަމަހކީ  ެއއް  ޒިޔާަރްތކުރި 
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ަފތުުރވެިރން   173,347 ެއަކނި،  ަމހު  އެ  ެއޮގުތން  ަމހެވެ. 

ޒިޔާަރްތޮކްށަފިއާވއިރު، އެ ަމހު ބެްޑަނިއްޓްސެވސް ަވނީ ިމދިޔަ 

ިއްނަސްއަތިއްނ   14.4 އަަޅއިބަާލއިރު  ުމްއަދތާ  މި  ައހަުރގެ 

ަމިތެވަފއެވެ. ނަމަެވސް ފެބުުރވަރީ ަމހު ަޗިއާނގެ ަކްނކޮުޅަތުކން 

ަމހު  ފެބުުރވަރީ  ފްަލިއުޓަތއް  ަޑއިެރްކޓް  ަދތުުރކުރާ  ާރއްޖެ 

ެމުދަކނޑާަލއި، ހަުލިވކަާމެއކު ޮކވިްޑ-19 ެފތުރެުމްނދިޔަ ިއޓަީލަފދަ 

ޮއްނ-އަަރއިވަލް  ުހްއޓާެލވި،  ަދތުުރކުުރން  ަގއުުމަތަކަކށް  ިގނަ 

ުހްއޓާަލިއަފއެވެ.  ަވުގީތޮގުތން  ަވނީ  ޫދކުުރން  ވިޒާ  ޓޫިރްސޓު 

ިމާއެއކު ފެބުުރވަރީ ަމހު ާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުރި ަފތުުރވެިރްނގެ 

ިއްނަސްއަތިއްނ   11.1 އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ިމދިޔަ  ައަދދު 

ަދަށްށޮގްސަފއިާވއިރު، ބެްޑަނިއްޓސް ަވނީ 0.1 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ޒިޔާަރްތކުރި  ަފތުުރވެިރން  ަމހު  މާރިޗު  ައދި  ިއތުރުެވަފއެވެ. 

ަދަށްށޮގްސަފއިާވއިރު،  ިއްނަސްއަތިއން   63.4 ިމންވަރު 

ަދަށްށޮގްސަފއެވެ.  ިއްނަސްއަތިއން  ަވީނ 44.1  ެބްޑަނިއްޓްސ 

ަފތުރުވެިރައކު  ެއްއެވސް  ދެެމދު  ަމހާ  ޫޖން  އެޕްރީްލިއން  ައދި 

ަގިއ   2020 ޖުަލއި   15 ޒިޔާަރްތޮކްށަފިއނުާވއިރު،  ާރއްެޖައށް 

ބޯޑަރު ހުުޅވާލުާމެއކު، ޮއަގްސޓު ަމުހގެ ނިޔަަލށް ޖުމުލަ 9,380 

ަމުހަގއި  ޮއަގްސޓު  ައދި  ޒިޔާަރްތޮކްށަފއިެވެއވެ.  ަފތުުރވެިރން 

ަދަށްށޮގްސަފއެވެ.  ިއްނަސްއަތިއން   94.5 ެބްޑަނިއްޓްސަވީނ 

)ާޗޓު 7(

ޮގްތޮގުތން  ެއކި  ައހަަރކީ  ަވނަ   2019 ޚިާލަފށް،  ައހަރާ  މި 

ަފތުުރވެިރކަުމގެ ާދއިާރައށް ކާމިޔާބު ައހަެރކެވެ. ެއޮގުތން އެ ައހަރު 

އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  )ކުރީ  ަފތުރުވެިރްނާނެއކު  މިިލައން   1.7

ިގަނިއން  ެއންމެ  ިއތުުރވުެމއް(  ިއްނަސްއަތިއގެ   14.7

ައހަަރށްވުރެ  ކުރީ  ައހަަރށްެވަފއި،  ޒިޔާަރްތކުރި  ަފތުުރވެިރން 

ިގަނިއން  ެއންމެ  ކުިރއެރުާމެއކު  ިއްނަސްއަތިއން   12.8

ބެްޑަނިއްޓސްެވސް ާހސިުލކުރެުވނު ައހަރެވެ. ައދި މި ިސާނައތް 

ައއު ާމެކުޓަތަކަކށް ހުުޅވާލެވި، ިއތުަރށް ފުާޅކުރެިވަފއިެވއެވެ. މި 

ަކްނކަާމެއކު، މި ާދއިރާ އެ ައހަރު ަވނީ 13.2 ިއްނަސްއަތިއްނ 

 2019 ެފިށެގން  ައހަުރން  ަވނަ   2016 ައދި  ކުިރއަާރަފެއވެ. 

ޒިޔާަރްތކުރާ  ާރއްެޖައށް  ޖުމުަލޮގެތްއަގއި  ދެެމދު  ައހަރާ  ަވނަ 

ަފތުުރވެިރްނގެ ައަދުދ ދިަޔީއ ިއތުުރވަުމްނެނވެ. )ާޗޓު 8(
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ޗާުޓ 8: ފުަތުރެވރްިނ ހަޭދުކާރ ޭރގެ ައަދުދ ިއުތުރވާ މްިނަވުރ
އިންސައްތައިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ޓޫރިޒަްމ
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

2020 ގެ ޮއަގްސޓު ަމުހގެ ނިޔަަލށް ަފތުރުވެިރން ޒިޔާަރްތކުރި 

ހުިރހާ  ޖުމުަލޮގެތްއަގއި  ބަަލއިާލއިރު،  ާމެކުޓަތަކށް  ަމިއަގނޑު 

ެއކި  ަމުދެވަފިއާވއިރު،  ަފތުުރވެިރން  ޒިޔާަރްތކުރި  ާމެކުޓަތަކުކން 

ާމެކުޓަތުކގެ ިހްއސާ ާދދި ެއްއހަަމެއްއަގއި ހުިރަކން ާފަހަގެވއެވެ. 

ިއްނަސްއަތާއެއކު   11.5 ިހްއާސެއއް  ޮބޑު  ެއންމެ  ެއޮގުތން 

ރަޝިޔާ،  ިއނގިޭރސިވިާލތް،  ަޗިއނާ،  ކުާރއިރު،  ިއޓަލީވިާލތް 

ިއންޑިޔާ ައދި ޖަރުަމުނވިާލުތގެ ިހްއސާ ެއވަރެްޖޮކށް ހުރީ 8.2 

ިއްނަސްއާތަގެއެވ.

2.3 އިމާރާތްުކުރމާއި ރިައލް ެއްސޓޭުޓ ާދިއާރ

ދުަޅހެޮޔަކން  ާދއިާރގެ  ެއްސޭޓޓް  ިރއަލް  އިމާާރްތކުރުާމއި 

ކުިރައށް  ސަުރކާުރން  ިބނާެވަފއިަވނީ  ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި 

ިހްނގާ  ފަާރްތަތުކން  އަިމއްލަ  މަޝްޫރުއަތާކއި  ެއިކެއކި  ެގްނދާ 

މަޝްޫރުއަތުކގެ ަމއްަޗށެވެ. ައދި މި ިސާނައުތގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން 

ިމްނކުރުަމށް ޭބުންނކުރާ ެއންމެ ުމިހއްމު ެއއް ަތާފްސިހސާަބކީ 

ެއތެެރކުރާ  ާރއްެޖައށް  ަތެކތި  ޭބުންނކުރާ  އިމާާރްތކުރުަމށް 

ިމންވަރެވެ. ެއެހނީ ާރއްެޖައކީ އިމާާރްތކުރުަމށް ޭބުންނކުރާ ިގނަ 

ަތެކތި ެއތެެރކުާރ ަގއުެމެކެވ.

ާފިއުތވި ައހަުރަތުކަގއި މި ިސާނައަތކީ ެއންމެ ބާަރށް ކުިރއަރަުމން 

ައހަރު  ަވނަ   2020 ނަަމެވސް،  ިސާނައަތަކށްވީ  ެއއް  ައއި 

ުދނިެޔައށް ކުރިަމތިެވަފއިވާ ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން 

ެވަފއިވާ ީހނަުރކަުމން މި ިސާނައްތެވސް ިއްސިތްސާނުނެވއެވެ. 

ެއިކެއކި ތަަރްއީގގެ މަޝްޫރުއަތއް  ެއޮގުތން ސަުރކާުރން ިހްނގާ 

ބަަޔަކށް  ޮބޑު  ައހަުރގެ  ިސާނައތް  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  މަޑުެޖހުާމއި 

ެއިކެއކި ސަޕްަލއި  ުދނިޭޔގެ  ައިއސް،  ުހްއޓުަމަކށް  މުިޅްނެހން 

ޭޗްނަތަކށް ބުޫރއެރުުމގެ ސަބަުބން އިމާާރްތކުރުުމގެ ާދއިާރެވސް 

ބަަޔަކށް  ބޮޑު  ައހަުރގެ  ިއތުުރން  ީމގެ  މަޑުެޖހިާލަފެއވެ.  ަވނީ 

ސަބަުބން،  ޮއތުުމގެ  ފުރަަބްނުދޮކްށަފއި  ސަަރަހްއދު  މާލެ  މުޅި 

އިމާާރްތކުރުުމގެ ެއަތެކއް މަޝްޫރުއެއއް ުހްއޓުާމެއކު މި ާދއިާރަގއި 

ަދިތަތކާ  ިގަނުގނަ  ފަާރްތަތަކަކށް  ިގނަ  ަމަސްއަކްތކުރާ 

ެފިށެގން  ައހަުރން  ަވނަ   2017 ެއޮގުތން  ކުރިަމިތިވެއވެ. 

2019 އާ ދެެމދު ެއވަރެްޖޮކށް 7.2 ިއްނަސްއަތިއްނ ިމ ާދިއާރ 

ބަލިމަުޑކަާމެއކު  ގެ  ކޮިވްޑ-19  ނަަމެވސް  ކުިރއަާރަފެއވެ.  ަވނީ 

 2020 ސަބަުބން  ީހނަުރކަުމގެ  ިއުގިތާސދީ  ކުރިަމތިެވަފިއވާ 

ިއްނަސްއަތިއްނ   11.4 ުދވެލި  ާދއިާރގެ  މި  ައހަރު،  ަވނަ 

ަދަށްށާދެނކަަމށް ިމހާރު ބެލެެވއެވެ.  

ައއި  މަޑުެޖހެުމން  ައހަރުެވސް  ިމދިޔަ  ާދއިާރައކީ  މި 

ނިޔަަލށް  ަމުހގެ  ޮއަގްސޓު  ައހަުރގެ  މި  ާދއިާރައަކށްީވއިރު، 

ަތެކތި  ޭބުންނކުރާ  އިމާާރްތކުރުަމށް  ެއތެެރޮކްށަފިއވާ  ާރއްެޖައށް 

 ޗާުޓ 9: އިމާރާތްުކުރމާއި ރިައލް ެއްސޓޭްޓ ާދިއާރގެ ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ ައިދ
އިމާރާތްުކުރަމްށ ބޭުންނުކާރ ަތކީެތގެ އިމްޯޕުޓ ުކރިައާރ މްިނަވުރ

އިންސައްތައިން

ަމއުލޫާމުތ: ނޭަޝނަލް ިބއުރޯ ޮއްފ ްސެޓިޓްސިޓްކްސ
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)ަލުކޑި، ަދަގނޑު، ސިެމްނތި ައދި ހިލަ( ަވނީ 2019 ަވަނ 

ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 36.4 ިއްނަސްއަތިއން ަދަށްށޮގްސަފއެވެ. 

ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަުބަތުކގެ ތެޭރަގއި ކޮިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން 

ޮގންެޖުހްނަތއް  ކުރިަމތިެވަފިއވާ  ޭޗަނށް  ސަޕްަލއި  ުދނިޭޔގެ 

ާފަހަގކުެރެވެއވެ. ައދި މި ައހަުރގެ ާބކީ ޮއތް ުމްއަދުތަގއިެވސް 

ިމަފަދ ަދިތަތާކ ކުރިަމތިާލންެޖޭހެނކަަމށް ބެެލެވެއވެ. )ާޗޓު 9(

2.4 މްަސެވިރަކމުގެ ާދިއާރ

ަމްސވެިރކަުމގެ ާދއިާރައކީ ަގއުމީ ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން 

ާރއްޭޖގެ  ޒަާމުންއސުރެ  ނަމަެވސް،  ާދއިާރައަކްށވީ  ކުޑަ 

ިއުގިތާސުދަގއި ުމިހއްމު ރޯެލއް ައާދކުރާ ާދއިާރެއކެވެ. ެއޮގުތން 

ހަަމައށް  ަތއާަރުފވުމާ  ަފތުުރވެިރަކން  ައހަުރަތުކަގއި  ގެ   1970

ާރއްެޖައށް ބޭރު ަފިއސާ ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ެއތެެރަވނީ ަމުހގެ 

ިދެވިހްނގެ  ައަދެދްއގެ  ިގނަ  ާދއިާރައކީ  މި  ެއްކސްޯޕުޓްނނެވެ. 

ެކިއންުބއިމާ ގުިޅަފިއވާ ާދއިާރެއްއެވސްެމއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު 

ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިަމުޑކަުމގެ ސަބަުބން މި ާދއިާރގެ ުމިހއްުމަކން 

ިއްނިތާހައށް ިއުހާސްސކުރެުވެނެވ.

މި ާދއިާރގެ ކުިރއެުރން ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި ިބާނެވަފއި ޮއްނަނނީ 

ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ަމުހގެ ައުގަތަކާށއި، ަމސް ެއްކސްޯޕުޓކުރާ 

ަމސް  ާރއްެޖިއން  ައަދަދާށއި  ަމުހގެ  ކިރޭ  ުކްނުފިނަތަކށް 

ެއްކސްޯޕުޓކުެރވޭ ިމްނވަަރެށވެ. ީމގެ ިއތުުރން ޫމސުާމއި ެއެހިނެހން 

ުގދުަރތީ ަކްނކަމާެވސް މި ާދއިާރގެ ދުވެލި ގުިޅަފިއެވއެވެ. ެއޮގުތން 

2017 ަވަނ ައަހާރިއ 2019 ަވނަ ައހަރާ ދެެމދު، މި ާދއިާރގެ 

ކުިރއަާރަފއިާވއިރު،  ިއްނަސްއަތިއން   7.5 ެއވަރެްޖޮކށް  ުދވެލި 

 16.0 ެއވަރެްޖޮކށް  ިމްނވަރު  ަމްސކިާރަފއިވާ  ުމްއަދުތަގއި  މި 

 517.1 ޖުމުލަ  ައދި  ކުިރއަާރަފއިެވއެވެ.  ިއްނަސްއަތިއން 

ެއްކސްޯޕުޓޮކްށަފިއެވއެވެ.  ަމސް  ޑޮލަުރގެ  އެމެިރކާ  މިިލައން 

ަމހާ  ޮއަގްސޓު  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ެއޮގުތން   )10 )ާޗޓު 

ިއްނަސްއަތިއްނ   19.0 ިމންވަރު  ަމްސކިާރަފިއވާ  ހަަމައށް 

ަދަށްށޮގްސަފއިާވއިރު، 94.2 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ަމސް 

ެއްކސްޯޕުޓޮކްށަފިއެވެއެވ.

2.5 އެެހިނެހްނ ރިައލް ެސކްަޓރަތްއ

ހޯްލސޭލް ައދި ީރެޓއިލް ވިަޔފާިރާއއި، ަދތުުރަފތުާރއި ުމާއސަާލތީ 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ިޚދުަމްތަތއް 2020 ަވނަ ައހަރު ާރއްޭޖގެ 

ަލާފކުެރއެވެ.  ިހްއާސކުާރެނކަަމށް  ިއްނަސްއތަ   23.5 ޖުމުލަ 

ައދި  ހޯްލސޭލް  ދެެމދު  އާ   2019 ާއިއ   2017 ިމޮގުތން 

ިއްނަސްއަތިއްނ   2.7 ެއވަރެްޖޮކށް  ަވނީ  ވިަޔފާރި  ީރެޓއިލް 

 ޗާުޓ 10:  މްަސެވިރަކމުގެ ާދިއާރގެ ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ ައދި މްަސ ކިާރ މްިނަވާރިއ
ެއކްްސޯޕުޓކާުރ ަމުހގެ ައގު ުކރިައާރ މްިނަވުރ

އިންސައްތައިން

ަމއުލޫާމުތ: ނޭަޝނަލް ިބއުރޯ ޮއްފ ްސެޓިޓްސިޓްކްސ
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ުމާއސަާލތީ  ަދތުުރަފތުާރއި  ިމަފަދިއން  ހަމަ  ކުިރއަާރަފެއވެ. 

ިމ  ިއްނަސްއަތިއްނ   4.1 ެއވަރެްޖޮކށް  ާދއިާރެވސް  ިޚދުަމުތގެ 

ުމްއަދުތަގިއ ކުިރއަާރަފިއެވއެވެ. 

ވިަޔފާރި  ީރެޓއިލް  ައދި  ހޯްލސޭލް  ިއުގިތާސުދަގއި  ާރއްޭޖގެ 

އިމްޯޕުޓކުރާ  ޮއްނަނނީ  ިބާނެވަފއި  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު 

ަފިއާސައށް  ބޭރު  ައާގއި،  ާމެކުޓަތުކގެ  ބޭުރގެ  ުމދަަލްށކަުމން، 

ބަޯރާސާވންެޖެހެއވެ. ައދި ަދތުުރަފތުާރއި ުމާއސަާލތީ ިޚދުަމްތަތއް 

ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ޮއްނަނނީ  ިބނާެވަފއި  ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި 

ިސާނައަތށެވެ. 

ާދއިާރައީކެވސް  ަދނޑުވެިރކަުމގެ  ިއތުުރން،  ާދއިާރަތުކގެ  މި 

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސުދަގއި ުކޑަ، ނަަމެވސް ުމިހއްމު ާދއިާރެއކެވެ. 

 1.1 ިއުގިތާސުދގެ  ާރއްޭޖގެ  ައހަރު  ަވނަ   2019 ެއޮގުތން 

ިއްނަސްއތަ ިހްއާސޮކްށަފިއާވއިރު، ާފިއުތވި 10 ައހަރު ތެޭރަގއި 

މި ާދއިާރގެ ިހްއސާ އެވަރެްޖޮކށް ައހަަރކު 0.5 ިއްނަސްއަތައްށ 

ަދަށްށޮގްސަފއިެވެއވެ. މި ާދއިާރައކީެވސް އިމްޯޕުޓކުރާ ަތެކއްަޗށް 

ބަޯރާސެވަފއި ޮއްނނަ ާދއިާރެއެކވެ. ެއޮގުތން 2017 ަވަނ ައަހާރިއ 

2019 ަވނަ ައހަރާ ދެެމދު ާރއްޭޖަގއި ުއަފްއދާ ަދނޑުވެިރކަުމގެ 

ިމިލައްނ  ކިޯލައަކށް 28.8  މިިލައން  ެއއް  ޮކންމެ  ާބަވްތަތުކގެ 

ކިޯލގެ ބާަވތް އިމްޯޕުޓޮކްށަފިއެވެއެވ.

2.6 ވީަޒފާގެ ބާޒާުރ

ކޮިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ވަީޒާފގެ ބާޒާަރށް ަވނީ ބޮޑު ލޮޅުެމއް 

އަާރަފއެވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނައތް ައހަުރގެ 

މި  ަދނިޑވަުޅަގއި  މި  ީހނަރުެވަފިއވާ  ަބްނުދޮކށް  ބަަޔަކށް  ބޮޑު 

ަވނީ  ވަީޒާފައށް  މުަވއްަޒުފްނގެ  ަމަސްއަކްތކުރާ  ިސާނައުތަގއި 

ބޮުޑ ައސަެރްއޮކްށަފއެވެ. 

ޫޔެއްނޑީީޕއާ  ިޑވެލޮޕްަމްނާޓއި  ިއޮކނޮިމކް  ޮއފް  ިމިންސޓްރީ 

ަލއިވްިލުހޑް  ރެޕިޑް  ގެ  ޮކިވްޑ-19  ަތއްޔާުރޮކްށަފިއވާ  ގުިޅެގން 

ެއަކިނެވސް  ިރޯސުޓަތުކން  ަދްއާކޮގުތަގއި  ެއެސސްަމްނުޓން 

ގެ ސަބަުބން  ކޮިވްޑ-19  ވަީޒާފައށް  މުަވއްަޒުފްނގެ   45,000

ައސަުރޮކްށަފއިެވއެވެ. ީމގެ ތެެރިއން 22,000 މުަވއްަޒުފްނަނކީ 

ައދި  ެގްސެޓަހުއސް  ިއތުުރން  ީމގެ  ުމަވއްަޒުފްނެނވެ.  ދިެވހި 

ފޯުރޮކްށދޭ  ިޚދުަމްތަތއް  ަފތުރުވެިރްނަނށް  ިރޯސުޓަތާކއި 

ައސަުރޮކްށަފއެވެ.  ީމގެ  ަވނީ  ވަީޒާފައށްެވސް  ފަާރްތަތުކގެ 

އިމާާރްތކުރުުމގެ  ިއތުުރން  ިސާނައުތގެ  ަފތުުރވެިރކަުމގެ 

ެމދު  ައދި  ުކދި  ފަާރްތަތާކއި  ަމަސްއަކްތކުރާ  ިސާނައުތަގއި 

ަފްނީތގެ ވިަޔފާިރަތުކަގއި ަމަސްއަކްތކުރާ ފަާރްތަތާކއި ފްރީޭލްނސް 

ަމަސްއަކްތކުރާ ފަާރްތަތަކށްެވސް ކޮިވްޑ-19 ކާިރާސގެ ައސަރު 

ަވނީ ޮކްށަފެއެވ.

ޗާުޓ 11: ަދނޑެުވިރަކމުގެ ބާަވތަްތުކގެ އިމްޯޕޓާއި ާރްއޖަޭގއި ުއަފްއާދ މްިނަވުރ
މިލިއަން ކިޯލއިން 

ަމއުލޫާމުތ: ނޭަޝނަލް ިބއުރޯ ޮއްފ ްސެޓިޓްސިޓްކސް، މޯލްިޑްވްސ ަކްސޓަްމްސ ސަރިވްސ
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ތަާވލު 1:  އްިނަކމް ަސޯޕްޓ ެއަލަވްނަސްށ ެއޕްަލިއޮކްށަފިއވާ ފާަރތަްތްއ، ެއކި ާދިއރަާތަކްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް

ޖުމުަލ ެސޕްެޓްނަބުރ ޮއަގްސުޓ ޖުލިައ ާދިއާރ

 ޖުމުަލ 18,436  22,392  18,637  59,465 

 ަފުތުރެވރިަކްނ 6,674  7,444  6,486  20,604 

 ަދނުޑެވރިަކްނ 2,471  2,997  2,426  7,894 

 މްަސެވރަިކްނ 1,965  2,558  2,117  6,640 

 ަދުތުރަފުތުރ 1,029  1,145  930  3,104 

 ެމުނެފްކަޗރިްނގ 588  992  855  2,435 

 އިާމާރްތުކުރްނ 641  815  639  2,095 

 ަތުއލުީމ 655  758  596  2,009 

 ޯހްލޭސްލ ައދި ރޭީޓްލ ވިަޔާފރި 488  568  447  1,503 

 ުމނޫިފހި ފުިލުވާމއި ާއްޓްސ 225  238  191  654 

 ސިްއހީ ައދި އުިޖތާިމއީ 117  132  97  346 

 ުމާވަސާލތީ ޚިުދަމްތަތްއ 31  46  31  108 

 ަފއޭިންނަޝްލ ޚިުދަމްތަތްއ 22  28  23  73 

 ެއެހނިެހްނ 3,530  4,671  3,799  12,000 

ވަީޒާފައާށއި  ަމަސްއަކަތާށއި  އަިމއްލަ  ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19 

ސަުރކާުރން  ފަާރްތަތަކށް  ައސަުރޮކްށަފިއވާ  ޭނެދވޭ  ުމސާަރައށް 

ދެުމްނދާ ިއްނކަމް ސަޯޕޓު އެަލަވްނަސށް 2020 ެގ ެއްޕީރްލިއްނ 

ސެްޕެޓންބަުރގެ ނިޔަަލށް 77,332 އެޕްިލކޭަޝން ލިިބަފިއެވއެވެ. 

ައދި ޮއްކޓޫބަރު 22  ެގ ިނަޔަލްށ 10,538 ަފާރަތަކްށ 27,374 

ިއްނކަމް ސަޯޕޓު އެލަަވްނސް ޕޭަމްނުޓގެ ޮގުތަގއި ޖުމުލަ 116.1 

މިިލައން ުރފިޔާ ަވީނ ޫދޮކްށަފެއވެ. )ާޗޓު 12(

ޮއފް  ިބއުރޯ  ނޭަޝނަލް  ެދެނަގތުަމށް  އާްމަދނީ  ގޭީބީސަތުކގެ 

 2016 ހަަޔސް  ަތއްޔާުރޮކްށަފއިވާ  ްސެޓިޓްސިޓްކްސިއން 

 20 އާާބީދގެ  ައާދކުރާ  ވަީޒފާ  ަދްއާކޮގުތަގއި  ސަރޭވިއން 

ުނަވތަ  ނުަރސްމީ  ަމަސްއަކްތކުރަުމްނަދނީ  ިއްނަސްއތަ 

ަމަސްއަކތާެބޭހޮގުތން  ާދއިާރައކީ  މި  ާދއިާރަގެއެވ.  “ިއްނފޯމަލް” 

ާދއިާރެއކެވެ.  ަދތި  ަތްނފީުޒކުަރން  ާޤޫނުނަތއް  ެހިދަފއިވާ 

ެއެހްނކަުމން ނުަރސްމީ ާދއިާރގެ ަމަސްއަކްތތެިރްނަނށް ކޮިވްޑ-19 

ެގ ސަބަުބްނ ިގަނުގަނ ަދިތަތާކ ކުރިަމިތާވެނކަަމށް ބެެލެވެއެވ.

“ޖޮބް  އެލަަވްނަސށް  ސަޯޕޓު  ިއްނކަމް  ެހްއަކކީ  ެއއް  ީމގެ 

ެސްނޓަރ” ަގއި ެއެހިނެހން ާދއިާރަތުކގެ ަދުށން އެޕްިލކޭަޝން 

ާއންމު  ާދއިާރާއއި،  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ިމންވަރެވެ.  ުހަށހަަޅިއަފިއވާ 

އިުޖތިާމއީ ހާަލުތގެ ަމއްަޗށް ިބނާެވަފއި ޮއްނނަ، ަފްނިގިވުނން، 

ެފުހްނަފދަ  ައދި  ެހުދން  ެހިދކާ  ވިުޔން،  ުކނާ  ޯރުނެވުށން، 

ލޮޅުެމއް  ބޮޑު  ސަބަުބން  ޮކވިްޑ-19  ަވނީ  ަމަސްއަކްތަތަކށް 

ަމހާ  ސެްޕެޓންބަރު  ަމުހން  ޖުަލއި  ެއޮގުތން  އަަރިއަފެއވެ. 

 4,167 ަމަސްއަކްތކުރާ  ާދއިާރަގއި  މި  ެއަކނިެވސް  ދެެމދު 

 2016 ހަަޔސް  ުހަށހަަޅިއަފިއެވެއވެ.  އެޕްިލކޭަޝން  ފަާރުތން 

ައާދކުރާ  ާދއިާރަގއި ވަީޒފާ  ިމއީ މި  ައަދުދަތަކށް ބަާލނަމަ،  ގެ 

ަމަސްއަކްތެތިރްނެގ 8.4 ިއްނަސްއަތެއެވ. )ތާވަލު 1(
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2.7 ަތކީެތގެ ައގުަތްއ

ޮކްނިސއުމަރ  ާރއްޭޖގެ  ަބެއްއަގއި  ޮބޑު  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020

ގޭިބީސައުކން  ާއންމު  ނުަވތަ  ިއްނފްލޭަޝން  ޕްަރިއސް 

ިމންވަރު  ަމއްަޗްށދާ  ައުގަތއް  ިޚދުަމުތގެ  ުމދަާލއި  ޭބުންނކުރާ 

ހުރީ ީޑފްލޭަޝްނެއްއަގެއެވ. ާމަނައކީ ޖުމުލަ ޮގެތްއަގއި ައުގަތއް 

ަދަށްށޮގްސަފއިާވކަެމވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް އެޕްރީްލިއން ެފިށެގން 

ަމއްޗެވެ.  ިމްނވަރު  ަދަށްށދިޔަ  ައުގަތއް  ނިޔަަލށް  ަމުހގެ  ޫޖން 

ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަުބަތުކގެ ތެޭރަގއި ހިެމެނނީ ޮކވިްޑ-19 ެގ 

ކާިރާސާއއި ފުރަަބްނުދގެ ސަބަުބން ަރއްިޔުތްނާނއި ގޭިބީސަތަކށް 

ދިާމވި ަދިތަތއް ުލިއޮކްށިދނުަމށް ސަުރކާުރން އެޅި ފިޔަވަުޅަތކެވެ. 

ިމޮގުތން ިތން ަމުހގެ ުމްއަދަތަކށް ކަަރްނޓު ބިަލށް ިޑްސަކުއްނޓް 

ދެވި ދެ ަމުހގެ ުމްއަދަތށް ެފން ބިަލށް ިޑްސަކުއްނޓް ދެުވނެވެ. 

މޮޮރޓޯިރއަްމގެ  ެދްއކުަމށް ދެުވނު  ިއތުުރން ޯލނު އަނބުރާ  ީމގެ 
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ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ
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ވަޒީފާއިން ވަކިޮކށްފައިވާ

މުސާރައިން އުނިޮކށްފައިވާ

އިވާޯނ ޕޭ ލީވްއަށް ދާންޖެހިފަ

އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ  

ފާައްށ ައިއްސަފއިވާ ަބަދލު ޗާުޓ 12: ޮކވިޑް-19 އާއި ގުިޅގްެނ އްިނަކމް ަސޯޕްޓ ެއަލަވްނަސްށ ުހަށަހޅާަފިއވާ ެއޕްލިކަޭޝްނ، ވީަޒ

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިއޮކނޮިމކް ޑިވެލޮޕްަމްންޓ
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ކުަޑޮކްށަފއިވުަމީކެވސް  ކުލި  ފަާރްތަތުކން  ަބެއއް  ސަބަުބން 

ަވިކން ާޚްއަސޮކށް މާޭލގެ ިގނަ ގޭިބީސަތަކުކން ކުރާ ޚަަރުދަތއް 

ފުރަަބްނުދގެ  ައދި  ފިަޔވަެޅެކވެ.  ބާުރއެޅި  ކުަޑޮކްށިދނުަމށް 

ހާަލުތަގއި ަރއްިޔުތްނަނށް ުމާވސަާލތީ ިޚދުަމްތަތއް ހެޔޮ ައުގަގއި 

ައދި  ުކަޑޮކްށަފިއެވެއވެ.  ައގު  ިޚދުަމުތގެ  ފޯުރޮކްށިދނުަމްށަޓަކއި 

ެއެހިނެހން ައހަުރަތެކކޭ ެއްއަފަދިއން ޯރދަަމހާ ދިާމޮކށް ަރއްިޔުތން 

ެކުއންުބއިަމށް ިގަނިއން ޭބުންނކުރާ ާބަވްތަތއް ކަަމްށވާ ިބސް، 

ެއްސީޓއޯ  ޮކްނޓްރޯްލޮކށް  ައގު  ުމުގގެ  ައދި  ފިޔާ  އަުލވި، 

ސަބަުބން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ސަޕްަލިއކުެރެވެނވެ.  މެުރވެިރޮކށް 

ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ތެާލއި ަހަކަތިއގެ ައުގަތއް ަދށްވުަމކީެވސް 

ައހަރު  ިމޮގުތން  ބާުރޭދކަެމެކވެ.  ަދްށވުަމށް  ޭރޓު  ިއްނފްލޭަޝން 

ެފުށުނއިރު 60 ޑޮލަުރަގއި ހުރި ތެޔޮ ީފާފެއްއގެ ައގު މި ަވުގތު ހުރީ 

ީފާފެއްއ 40 ޑޮލަރު ިހސާުބަގެއވެ. ައދި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެއންމެ 

ެވްއުޓނެވެ.  ޑޮލަަރްށެވސް   20 ައގު  ީފާފެއްއގެ  ަދަށްށދިަޔއިރު 

ައުގަތއް  ަތެކީތގެ  ނިޔަަލށް  ޮއަގްސުޓގެ  އެޕްރީްލިއން  ިމޮގުތން 

ިމދިޔަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު، ެއވަރެްޖޮކށް 2.9 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ަދަށްށޮގްސަފިއެވެއވެ. )ާޗޓު 13(

ަދަށްށޮގްސަފިއާވީތާއއި،  ައގު  ަތެކީތގެ  ޮބޑުަބެއްއަގއި  ައހަުރގެ 

ޕްރެޝަުރަތއް  ހުރި  ަމިތވުަމށް  ައގު  ޮއތްަބިއަގއި  ާބކީ  ައހަުރގެ 

ައހަރު  ަވނަ   2020 ބެެލޭވީތާއެއކު  ޮކްނޓްރޯްލކުރެޭވެނކަަމށް 

ެއވަރެްޖޮކށް ަތެކީތެގ ައުގަތއް ަމއްަޗްށާދެނކަަމްށ ނުބެެލެވެއެވ.

3. ާރްއޖޭގެ މުެދރްާސތާގެ އިގުތާިސީދ ތަަސއުްވުރ

3.1 މުެދރްާސތާގެ އިގުތާިސީދ ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ

ުނަވތަ  ިމްނވަރު  ކުިރއަާރނެ  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ެމދުާރްސާތަގއި 

ަތއްޔާުރޮކށް  ބަެޖޓު  ައްނދާާޒައކީ  ުދވެީލގެ  ިއުގިތާސދީ 

ެއއް  ުމިހއްމު  ެއންމެ  ބަަލއި  ަކނަޑއެޅުުމަގއި  ސިާޔަސތު 

ެމދުާރްސާތގެ  ަތއްޔާުރކުރުުމަގއި  ައްނދާާޒަތއް  މި  ިމްނަގނޑެވެ. 

ޮގުތަގއި ބަަލިއަފއިަވނީ ިހނގަުމްނދާ ައހަުރން ެފިށެގން 2023 

ަވނަ ައހަުރެގ ނިޔަަލށެވެ. 

ޮކވިްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން  2020 ަވނަ ައހަރު 

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސަދްށަވނީ ޮބޑު ަތދުމަުޑކަަމކާ ކުރިަމިތެވަފއެވެ. 

ީމގެ ސަބަުބން ަފުހގެ ތާީރެޚްއަގއި ާރއްޭޖގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން 

ަދަށްށާދެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2020 ިމްނވަަރށް  ަދަށްށުނދާ 

ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 2019 ަވނަ ައހަރު ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު 7.0 

ިއްނަސްއަތިއން ކުިރއެރުަމްށަފހު، 2020 ަވނަ ައހަރު ާރއްޭޖގެ 

ަދަށްށާދެނަކަމްށ  ިއްނަސްއަތިއްނ   29.3 ުއެފްއުދްނތެިރަކން 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ިއުގިތާސދީ  ާރއްޭޖގެ  ބެލެެވއެވެ.  ިމހާރު 

ަހތަރުަބިއކުޅަ ެއއްަބއި ީސާދޮގުތން ަފތުުރވެިރކަަމށް ިބާނެވަފިއާވތީ 

ކުރިަމިތެވަފިއވާ  ިސާނައަތށް  މި  ބަލިަމުޑކަުމން  ގެ  ކޮިވްޑ-19 

ެމުދވެިރވާ  ަދްށވުަމށް  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ިއުގިތާސދީ  ލޮޅުަމކީ 

ސަބަުބން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ިމޮގުތން  ސަބަބެވެ.  ަމިއަގނޑު 

ިއްނ  ޮކވިްޑ-19  ބުޫރއަަރިއާފވުާމއި،  ަދތުުރަފތުަރށް  ުދނިޭޔގެ 

ުދަވްސަތަކަކށް  ިގނަ  ބޯޑަރު  ާރއްޭޖގެ  ަރްއާކތެިރވުުމެގޮގުތން 

 2020 ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ިސާނައުތގެ  މި  ަބްނުދކުރުާމެއކު 

ަދަށްށާދެނަކަމްށ  ިއްނަސްއަތިއްނ   68.2 ައހަރު  ަވނަ 

ާދއިާރގެ  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ީސދާ   )14 )ާޗޓު  ބެެލެވއެވެ. 
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ޗާުޓ 14: މުެދރްާސތާގެ އިގުތާިސީދ ުދެވިލ
އިންސައްތައިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނސް، މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރޓީ، ނޭަޝނަލް ިބއުރޯ ޮއްފ ްސެޓިޓްސިޓްކްސ

ިސާނައްތަތުކގެ  ެއެހިނެހން  ގުިޅަފިއވާ  ަފތުުރވެިރކަމާ  ިއތުުރން 

ަދަށްށާދެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2020 ުއެފްއުދްނތެިރަކްނެވސް 

ިޚދުަމތް  ުމާވސަާލތީ  ަދތުުރަފތުާރއި،  ިމޮގުތން  ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ަދަށްށާދެނކަަމށް  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ާދއިާރގެ  ވިަޔފާީރގެ  ައދި 

ިސާނައްތަތަކށް  ެއެހިނެހން  ޮބެޑތި  ިއުގިތާސުދގެ  ބެެލެވެއވެ. 

ބަަލއިާލއިރު ޮކވިްޑ-19 ގެ ކާިރާސގެ ސަބަުބން އިމާާރްތކުރުުމގެ 

ިސާނައުތގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކްނެވސް ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ިމޮގުތން ސަުރކާުރގެ ައއު މަޝްޫރުއަތއް ުހްއޓާލުަމށް ިނންމުާމއި، 

ސަޕްަލއި ޭޗަނށް ައިއްސަފއިވާ ލޮޅުުމގެ ސަބަުބން އިމާަރްތކުރުުމގެ 

ފުރަަބްނާދއި  ކުރިަމތިވުާމއި،  ަދިތަތކާ  ލިުބން  ސާާމނު 

ިމ  ަމޑުެޖިހަފިއވުުމްނ،  މަޝްޫރުއަތއް  ސަބަުބން  ކަަރްނީޓުނގެ 

ިސާނައުތގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން 11.4 ިއްނަސްއަތިއން މި ައހަރު 

ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެެލެވެއެވ.

ަމިއަގނޑު  ިއުގިތާސުދގެ  ާރއްޭޖގެ  ައހަރު  ަވނަ   2020

ެއީހތެރިަވނީ  ުކަޑޮކްށިދނުަމށް  ލޮުޅން  ައްނނަ  ިސާނައްތަތަކށް 

ިޚދުަމްތަތުކގެ  ަދއުަލުތްނދޭ  ައދި  ިހްނުގން،  ިއދާރީ  ަދއުަލުތގެ 

ާދއިާރާއއި ަފިއާސގެ ިޚދުަމުތގެ ާދއިާރިއްނނެވެ. ިމއީ ކޮިވްޑ-19 

އާ ގުިޅެގން ެވްއޓެެމްނދިޔަ ިއުގިތާސދު ިހެފެހްއޓުަމށް އަަޅިއަފިއވާ 

ފިަޔވަުޅަތުކެގ ަނތީާޖއެވެ.  

ައަރިއަގެނ  ާކިރާސިއްނ  ޮކވިްޑ-19  ބަާލއިރު  ެމދުާރްސާތައށް 

ިމްނވަަރށް  ހުރި  ަގއި   2019 ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ާރއްޭޖގެ 

އަނބުރާ ިދއުަމށް ައހަުރަތެކއް ަނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

ިއުގިތާސދީ  ައއި  ބަލިަމުޑކަުމން  ގެ  ކޮިވްޑ-19  ެއެހްނކަުމން 

ވީ-ޝޭްޕޑް  ުނަވތަ  އަަރިއަގުތން  ައހަުރން  ެއއް  ޮޝުކން 

ިއުގިތާސުދގެ  ކުީރގެ  ގަބޫުލކުެރެވނީ  ަބދަުލަގއި  ިރަކވަީރެއްއގެ 

ަސއިަޒށް ައނބުރާ ާވސިލުެވޭވނީ 2022 ަގއި ކަުމަގއި ުނަވތަ 

ޔޫ-ޝޭޕްޑް ިރކަވަީރެއްއ ކަުމަގެއެވ.

ޮކްނޓްރޯްލކުެރވި،  ުދނިޭޔަގއި  ބަލިމަުޑަކން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ައދި 

ިއުގިތާސދީ  ަދތުުރަފތުާރއި  ސަލާަމްތވެވި،  މުިޅން  ބަިލން 

ުމްއަދެތއް  ަނާގނެ  ރުޫޖއަވުަމށް  ހާަލަތށް  ާއންމު  ހަަރާކްތަތއް 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ެމދުާރްސާތގެ  ަޔީގްނުނވުާމެއކު 
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ޗާުޓ 15: ަގުއީމ ުއެފްއުދްނތިެރަކމުގެ ިރަކަވީރ ިސާނިރޯއަތްއ
އިންސައްތައިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނސް، މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރޓީ، ނޭަޝނަލް ިބއުރޯ ޮއްފ ްސެޓިޓްސިޓްކްސ
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ވަރސްޓް ކޭސް ޮމޑަރޭޓް ކޭސް ބެސްޓް ކޭސް ރިވައިޒްޑް

ެއެހްނކަުމން  ެއކުލެެވއެވެ.  ހިާރްސަތެކއް  ިގނަ  ައްނދާާޒަތުކަގއި 

ިސނާިރޯއެއއް   3 ެމދުާރްސާތގެ  ަތއްޔާުރކުރުުމަގއި  ބަެޖޓު  މި 

ޭކސް  ޮމޑަޭރޓް  ޭކސް،  ެބްސޓް  ިމއީ  ެއކުަލވާަލިއަފއެވެ.  ަވނީ 

ައދި ަވރްސޓް ޭކސް ިސނާިރޯއެއވެ. ައދި ބަެޖުޓަގއި ދިާރާސގެ 

ެބްސޓް”   “ިނއު  ޮގުތަގއި  ިސނާިރޯއެއްއގެ  ިއތުރު  މަުރހަާލަގއި 

ޭކސް ިއތުުރކުެރުވެނވެ. ިމއީ 2021 ަވނަ ައހަރު 1 ިމިލައްނ 

ަފތުުރވެިރން ޒިޔާަރްތޮކށް 7.5 ިމިލައްނެގ ެބްޑަނިއްޓ ަހަމާވެނ 

ބަެޖުޓގެ  ިސނާިރޯއެއެކވެ.  ަތއްޔާުރޮކްށަފިއވާ  ބަަލއި  ކަަމށް 

ޭބުންނޮކްށަފއިަވނީ  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ިހސާުބަތަކށް 

ޭކސް  މޮޑަޭރޓް  ިމޮގުތން  ިސނާިރޯއއެވެ.  ޭކސް  މޮޑަޭރޓް 

ިއުގިތާސުދގެ  ާރއްޭޖގެ  ައހަރު  ަވނަ   2021 ިސނާިރޯއަގއި 

ިއތުުރާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން   13.5 ުއެފްއުދްނތެިރަކން 

 7.3 ިސނާިރޯއަގއި  ަވރްސްޓޭކސް  ނަަމެވސް  ަލާފކުެރެވެއވެ. 

ެބްސޓް  ަލާފކުރެޭވއިރު  ކުިރއަާރެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން 

ކުިރއަާރެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން   18.3 ިސނާިރޯއަގއި  ޭކސް 

 34.1 ިސނާިރޯއަގއި  ެބްސްޓޭކސް  ިނއު  ައދި  ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ިއްނަސްއަތިއން ިއުގިތާސުދގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން 2021 ަވަނ 

ައހަުރގެ  ަވނަ   2021 ޖުމުަލޮގެތްއަގއި  ކުިރއަާރެނއެވެ.  ައހަރު 

ބަލިމަުޑަކން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ިބނާެވަފއިަވނީ  ުއެފްއުދްނތެިރަކން 

ޮކްނޓްރޯްލކުރެވޭ ިމންވަަރާށއި، ޮކވިްޑ-19 ގެ ެވްކިސން ުއަފްއަދއި 

ޮކްނޓްރޯަލކުރުަމށް  ބަލި  ބާރުިމަނާށިއ،  ކުރެވޭ  ިޑްސޓްރިިބުއޓް 

ަގއުުމަތުކން އަޅާ ފިޔަވަުޅަތަކާށއި، ާރއްެޖައށް ަވިއގެ ަދތުުރަފތުރު 

ިއތުުރކުެރވޭ ިމްނވަާރއި، ބޮެޑތި ާމެކުޓަތުކން ަދތުުރަފތުުރކުރުަމާށއި 

އިމާާރްތކުރުުމގެ  ސިާޔަސުތަތާކއި،  ެގްނގުޅޭ  ކަަރްނީޓުނކުރުަމށް 

ބޮެޑތި މަޝްޫރއުުރަތއް ކުިރައްށދާ ިމންވަާރއި، ޖުމުަލޮކށް ުދނިޭޔގެ 

 2022 ިމްނވަަރށެވެ.  ރުޫޖއަވާ  އާްމަދނީ  ހާަލާތއި  ިއުގިތާސދީ 

ބަލިމަުޑަކން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ަލާފޮކްށަފިއާވނީ  ައހަަރށް  ަވނަ 

ިއުގިތާސދީ  ނަަމެވސް  ަބއްާޔެއކު  ުނަވތަ  ޮކްނޓްރޯްލކުރެވި 

ހަަރާކްތަތއް ރުޫޖައވެވި ިއުގިތާސުދގެ ދުވެލި ކުިރއަާރެނކަަމށެވެ. 

ހުރި  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ައހަުރަގއި  ަވނަ   2019 ައިދ 

ައހަުރގެ  ިމޮގުތން 2022 ަވނަ  ިމންވަަރށް ރުޫޖައާވެނކަަމެށވެ. 

ުއެފްއުދްނތެިރަކން 11.6 ިއްނަސްއަތާއިއ 34.5 ިއްނަސްއަތާއ 

ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ިރކަވަރީ  ިއތުުރާވެނކަަމށެވެ. މި  ދެެމުދން 

ިބާނާވނީ ަފތުރުވެިރކަުމގެ ިސާނައާތއި މި ިސާނައތާ ގުިޅަފިއވާ 

ިސާނައްތަތުކގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ބާަރށް 

ކުިރއަާރެނކަަމށް ބެެލވުމެވެ. ީމގެ ސަބަުބަތުކގެ ތެޭރަގއި ޮކވިްޑ-

19 ގެ ބަލިަމުޑކަުމން އަަރިއަގނެ ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނައުތަގއި 

ހުރި ަވސީަލްތަތއް ފުިރހަަމައށް ޭބުންނކުރުުމގެ ިއތުުރން، ައއު 

ވެާލނާ  ިނުކތުާމއި،  ާމެކަޓށް  ެއނުދަތއް  ިއތުރު  ިރޯސުޓަތާކއި 

ިއްނެވްސޓްަމްންޓގެ  ކުރަުމްނދާ  ެއއަރޯޕަޓށް  ިއްނަޓނޭަޝނަލް 

ަފތުުރވެިރްނަނށް  ިއތުުރވެ  ކެޭޕިސޓީ  ެއއަރޯޕުޓގެ  ސަބަުބން 

ިޚދުަމްތެދޭވ ކެޭޕިސޓީ ިއތުުރވުެމެވ.
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ާފިއުތވި ައހަުރަތުކަގއި ބޮެޑތި އުމްާރނީ ތަަރްއީގގެ މަޝްޫރުއަތާކެއކު 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ަގއުމީ  ާދއިާރަވނީ  އިމާާރްތކުރުުމގެ 

ސަުރކާުރން  ިސާނައަތަކްށެވަފެއވެ.  ުމިހއްމު  ބާުރދޭ  ދުެވއްަޔށް 

ައހަރު  ަވނަ   2018 މަޝްޫރުއަތެކއް  ިގނަ  ކުިރައްށެގްނދިޔަ 

ުމްއަދެތއް  މޮބިަލއިްޒކުރުަމށް  މަޝްޫރުއަތަކށް  ައއު  ނިމުާމެއކު 

ަނަގިއ 2019 ަވނަ ައހަރު މި ިސާނައުތގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން 

ގެ ސަބަުބން  ޮކވިްޑ-19  ައހަރު  ަވނަ  މަޑުެޖހިިލއެވެ. 2020 

އޭރު  ަދއުަލުތން  ަދށްވެ  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ިސާނައުތގެ  މި 

ބަެޖުޓން  ނަަމެވސް  މަޑުަޖްއސާލި  މަޝްޫރުއަތއް  ަފާށަފިއުނވާ 

ާދިދ  ައަހާރ  ަވަނ   2019 ޚަަރދު  ކުރާ  ީޕެއްސައއިީޕައށް 

ެގ  ޮކވިްޑ-19  ަލާފކުރެެވއެވެ.  ުހްނާނެނކަަމށް  ެއްއވަަރަކށް 

އަަރިއަފިއވީ  ލޮޅުެމއް  ބޮޑު  ިސާނައަތްށެވސް  މި  ސަބަުބން 

މަޝްޫރުއަތެކއް  ޮބެޑތި  ަދއުަލުތން  ެމދުާރްސާތަގއި  ނަަމެވސް 

ާދއިާރގެ  އިމާާރްތކުރުުމގެ  ިނންާމަފއިާވތީ  ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް 

ުއެފްއުދްނތެިރަކން ިއތުރުާވެނކަަމށް ބެލެެވެއވެ. ައދި ަދއުަލުތން 

ެމދުާރްސާތަގއި  މަޝްޫރުއަތއް  ކުިރައްށެގްނދާ  ޯބހިޔާަވިހކަަމށް 

ނިމި ަހުއިސްނގ ްސޮޓކް ިއތުުރވުަމކީ ިރއަލް ެއްސޭޓޓް ާދއިާރގެ 

ުއެފްއުދްނތެިރަކން ިއތުުރޮކްށޭދެނ ކަެމެކެވ.

3.2 އެެހިނެހްނ ރިައލް ެސކްަޓރަތްއ

ީރެޓއިލް  ައދި  ހޯްލސޭލް  ގުިޅެގން  އާ  ޮކވިްޑ-19  ައހަރު  މި 

ވިަޔފާރި ާއއި ަދތުުރަފތުާރއި ުމާއސަާލތީ ިޚދުަމްތަތުކގެ ދުެވއްަޔށް 

ައހަުރގެ  ބެެލެވެއވެ. ސަބަަބކީ  ައްނާނެނކަަމށް  ެވްއޓުެމއް  ބޮޑު 

ިގނަ ުދަވްސަތަކަކށް މާލެ ާއއި ާރއްޭޖގެ ިގނަ ސަަރަހްއުދަތެކއް 

ަބިއނަްލައުގވާމީ  ޮއްނަނންެޖހުާމއި،  ފުރަަބްނުދޮކްށަފއި 

ަފތުުރވެިރަކން  ޮގންެޖުހްނަތުކގެ ސަބަުބން  ހުރި  ަދތުުރަފތުަރށް 

ަވަނ   2020 ެއޮގުތން  ައއުމެވެ.  ުހްއޓުަމަކށް  މުިޅްނެހން 

ީރެޓއިލް ވިަޔފާރި 33.2 ިއްނަސިއން،  ައހަރު ހޯްލސޭލް ައދި 

 11.1 ާދއިރާ  ިޚދުަމުތގެ  ުމާއސަާލތީ  ަދތުުރަފތުާރއި  ައދި 

ިއްނަސްއަތިއން ަދަށްށާދެނއެވެ. ނަމަެވސް، ެމދުާރްސާތަގއި ދެ 

ާދއިާރެވސް ކޮިވްޑ-19 ގެ ކުިރން ހުރި ިމންވަަރށް ކުިރއަާރެނކަަމށް 

ެބެލެވެއެވ.

ކުިރއެުރވުަމށް  ަމސްވެިރަކން  ަދނުޑވެިރކަާމއި  ސަުރކާުރން 

ެމދުާރްސާތަގއި  ސަބަުބން  ސިާޔަސުތަތުކގެ  ެއކުލަވާަލިއަފިއވާ 

ހަލުިވެވެގްނާދެނކަަމށް  ިމންވަުރެވސް  ކުިރއަރާ  ާދއިާރަތއް  މި 

ބެެލެވއެވެ. 

ެގ   2021 ޮގުތން،  ކުިރއެރުުމގެ  ަދނުޑވެިރަކން  ިމޮގުތން 

ބަެޖުޓގެ ިނއު ޕޮިލސީ ިއނީިޝޭއިޓްވްސގެ ޮގުތަގއި، ެއގްޯރެނޓް 

ިއންެވްސޓްަމްންޓަތއް  ަދނުޑވެިރކަުމގެ  ެމުދވެިރޮކށް  ުކްނުފނި 

ފުާޅކުރުާމއި، ަމްސވެިރކަުމގެ ާބަވްތަތުކގެ ެއްކސްޯޕޓު ފުާޅކުރުަމށް 

މި  ހަމަެޖިހަފއެވެ.  ަވނީ  ިހްނގުަމށް  ހަަރާކްތަތެކއް  ޕްރޮމޯަޝން 

ައހަރު ަމސްވެިރކަުމގެ ާދއިާރގެ ދުވެލި ުހްނާނެނކަަމށް ބެލެެވނީ 

0.7 ިއްނަސްއާތަގެއެވ.

 

3.3 މުެދރްާސތާގެ ޮނިމަނލް ޖީީޑީޕ

ާރއްޭޖގެ  ސަބަުބން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ައހަރު  ަވނަ   2020

ިއުގިތާސަދށް އަަރިއަފިއވާ ބޮޑު ލޮޅުާމެއކު ނޮިމނަލް ޖީޑީީޕެވސް 

ައހަރު  ަވނަ   2019 ބެެލެވއެވެ.  ަދށްާވެނކަަމށް  ޮބުޑަތުނން 

 2020 ހުިރއިރު  ޖީޑީޕީ  ނޮިމނަލް  ުރފިާޔަގއި  ބިިލައން   86.8
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ޗާުޓ 16: މުެދރްާސތާގެ ޮނިމަނލް ޖީީޑީޕ
ބިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަލާފކުެރެވނީ ނޮިމނަލް ޖީޑީޕީ 57.9  ަވނަ ައހަަރށް މި ަވުގތު 

ބިިލައން ުރފިާޔައށް ަދްށާވެނކަަމށެވެ. ިމއީ 33.2 ިއްނަސްއަތިއެގ 

ަދްށވުެމެކވެ. ކޮިވޑް-19 ގެ ސަބަުބން ަފތުރުވެިރކަާމއި ެއެހިނެހން 

ިގނަ ިސާނައްތަތުކގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަދްށވުުމގެ ިއތުުރން މުޅި 

ިއުގިތާސުދގެ ައުގަތއް ުނަވތަ ޖީޑީޕީ ިޑފްޭލޓަރެވސް 2020 ަވަނ 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ވަަރށް ޮބުޑަތުނން ަދށްާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ިމޮގުތން ީޑފްޭލޓަރ 5.5 ިއްނަސްއަތިއން ަދށްާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ައހަުރގެ  ަފތުރުވެިރކަުމގެ ިސާނައތް  ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ  ީމގެ 

ިގނަ ަމްސަތަކަކށް ަބްނުދޮކށް ަފތުުރވެިރަކން ަދށްެވަފިއާވތީ މި 

ިސާނައުތެގ ައުގަތއް ޮބުޑަތުނން ިޑްސަކުއްންޓޮކްށަފއިވުެމެވ.

ެފިށެގން  ައހަުރން  ަވނަ   2021 ބަާލއިރު،  ެމދުާރްސާތައށް 

ިމސްރާބުަޖާހއިރު  ދިމާަލށް  ިރަކވަީރައކާ  ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ 

ނަަމެވސް  ަލާފކުރެެވއެވެ.  ަމިތވަުމްނާދެނކަަމށް  ީޖޑީޕީ  ނޮިމނަލް 

ހާަލަތށް  ާއންމު  އަަރިއަގނެ  ބަލިމަުޑކަުމން  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

މި  ޭނނގުާމެއކު  ުބަނން  ަޔީގްނޮކށް  ުމްއަދެތއް  ާދނެ  އަނބުރާ 

ިމޮގުތން  ެއކުެލިވެގންެވއެވެ.  ހިާރްސަތެކއް  ައްނދާާޒަގއިެވސް 

ނޮިމނަލް  ައހަރު  ަވނަ   2021 ިސނާިރޯއަގއި  ޭކސް  ޮމޑަޭރޓު 

ީޖީޑީޕ 66.4 ބިިލައން ުރިފާއަގއި ުހްނާނެނކަަމށް ަލާފކުރެޭވއިރު، 

2022 ަވނަ ައހަރު ުހްނާނެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 83.8 ިބިލައްނ 

ުރފިާޔަގެއވެ. )ާޗޓު 61(

3.4 މުެދރްާސތާަގއި ައގުަތަކްށ ައްނާނެނ ަބަދލު

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ިއްނފްލޭަޝން، 2020 ަވނަ ައހަަރށްވުރެ 

ައްނދާާޒކުެރވޭ  ިމހާރު  ިމޮގުތން  ަލާފކުެރެވެއވެ.  ަމިތާވެނކަަމށް 

ޮގުތަގއި 2020 ަވނަ ައހަރު ެއވަރެްޖޮކށް 1.0 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެލެެވެއވެ. ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ ުދނިޭޔގެ 

ުހްނާނެނކަަމށް  ޮކްނޓްރޯްލކުެރިވަފއި  ައުގަތއް  ބާޒާުރަގއި 

ތެާލއި  ައހަުރަގިއެވސް  ަވނަ   2021 ިމޮގުތން  ބެލެވުެމވެ. 

ަހަކަތިއގެ ައގު ުހްނާނނީ ިހެފެހްއިޓަފއެވެ. ާރއްޭޖަގއި ޭބުންނކުރާ 

ބާޒާުރގެ  ާރއްޭޖގެ  ުމދަަލށްާވތީ،  އިމްޯޕްޓކުރާ  ުމދަަލކީ  ިގނަ 

ައުގަތއް ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ިބނާެވެގްނަދނީ ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރގެ 
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ޗާުޓ 18: ަކަރްންޓ ެއަކުއްންޓ ެބލެންްސ
މިލިއަން އެމެރިކާ ޮޑލަރުން
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ޗާުޓ 19: ރްަސީމ ރިޒާވް
މިލިއަން އެމެރިކާ ޮޑލަރުން
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ައުގަތަކެށވެ. ެއެހްނކަުމން، ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރގެ ައުގަތަކށް ައްނނަ 

ައްނދާާޒކުރާ  ިއްނފްލޭަޝން  ާރއްޭޖގެ  ސަބަުބން،  ަބދަުލަތުކގެ 

ިއތުުރން  ީމގެ  ެއަކީށެގންާވކަެމކެވެ.  ަތާފތުވުަމކީ  ިމންވަަރށްވުރެ 

ސަުރކާުރގެ ސިާޔަސުތަތަކށް ައްނނަ ަބދަުލަތކާ ގުިޅެގްނެވސް 

ެއަކީށެގްނާވކަަމެކވެ. ނަަމެވސް  ިއްނފްލޭަޝަނށް ައސަުރކުރުަމކީ 

ފިަޔވަުޅަތެކއް  ހަުރަކށި  އަަޅިއަފިއާވަފދަ  ިހެފެހްއޓުަމށް  ައުގަތއް 

2021 ަވނަ ައހަރު އަާޅެނކަަމށް ނުބެލެޭވތީ، އެ ައހަރު ައުގަތއް 

ެއއީ  ބެެލެވެއވެ.  ަމއްަޗްށާދެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން   3.6

ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި މި ައހަރު ައުގަތަކށް ައިއްސަފިއވާ ަބދަުލގެ 

ޭބސް ިއެފްކުޓެގ ސަބަުބްނެނވެ. )ާޗޓު 17(

3.5 ެބލެންްސ ޮއފް ޕަޭމްންޓްސ އާިއ ރްަސީމ ރިޒާވް

ަމިނޓަރީ  މޯލްިޑްވސް  ނިޔަަލށް  ގެ   2020 ޮއްކޓޫބަރު   28

ަތއްޔާުރޮކްށަފިއވާ  އަީލަގއި  ަމއުލޫާމުތގެ  ލިިބަފިއވާ  ޮއތޯިރީޓައށް 

ބަާލއިރު،  ަތާފްސިހސާުބަތަކށް  ޕޭަމްންޓްސގެ  ޮއފް  ބެެލްނސް 

ެއަކުއްންޓގެ ދަަރނި  ައހަރު ނިުމުނއިރު ކަަރްނޓް  2019 ަވނަ 

ެއެމިރާކ  ިމިލައްނ   1,513.3 ަލާފކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް 

ނިޭމއިރު  ައހަރު  ަވނަ   2020 ައަދދު  މި  ައދި  ޑޮލަުރަގެއވެ. 

ަދަށްށާދެނކަަމށް  ޑޮލަަރށް  އެމެިރކާ  މިިލައން   1,099.0

ކަަރްނޓް  ިނސްަބުތން  ީޖޑީީޕގެ  ަނވަެމސް،  ަލާފކުެރެވއެވެ. 
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ެއަކުއްނޓް ދަަރނި 2019 ަވނަ ައހަރު 26.9 ިއްނަސްއަތިއަގިއ 

ިއްނަސްއަތައްށ   29.2 ައހަރު  ަވނަ   2020 ހުރުަމްށަފހު، 

ަމއްަޗްށާދެނކަަމށް ަލާފކުެރެވެއެވ.

ޖީޑީީޕގެ  ދަަރނި  ެއަކުއްނޓް  ކަަރްނޓް  ައހަރު،  ަވނަ   2020

ސަބަަބކީ  ަމިއަގނޑު  ަލާފކުރާ  ީހނަރުާވެނކަަމށް  ިނސްަބުތން 

ފުރަަބްނުދޮކށް،  ަގއުުމަތެކއް  ިގނަ  ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19 

ޯބޑަުރަތއް ަބްނުދކުރުުމގެ ސަބަުބން ޓޫރިޒަމް ާދއިރާ މުިޅްނެހން 

ުހްއޓި، މި ާދއިާރިއން ލިބެުމްނދިޔަ އާްމަދނީ ވަަރށް ބޮުޑަތުނން 

ަދަށްށިދއުެމވެ. ިމޮގުތން، ަފތުުރވެިރކަުމން ލިބޭ އާްމަދނީ 60.5 

ިއްނަސްއަތިއްނ ަދަށްށާދެނކަަމށް ަލާފކުެރެވެއެވ.

ިސނާިރޯއައށް  “ޮމޑަޭރޓު”  ިރކަވަީރގެ  ިއުގިތާސދީ  ާރއްޭޖގެ 

ޒިޔާަރްތކުރާ  ަފތުވެިރން  ައހަރު  ަވނަ   2021 ބަާލއިރު، 

 27.3 ެބްޑަނިއްޓްސ  ައިދ  ިއްނަސްއަތިއްނ   31.7 ިމންވަރު 

ުމދަުލގެ  ައދި  ަލާފކުރެެވެއވެ.  ިއތުރުާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން 

އިމްޯޕޓް 15.1 ިއްނަސްއަތިއން ިއތުުރވެ، ކަަރްނޓް ެއަކުއްންޓގެ 

ަދަރިނ 1,379.7 )ޖީޑީީޕގެ ިނސްަބުތން 32.1 ިއްނަސްއތަ( 

ައށް ިއތުރުާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ 

ަފތުުރވެިރކަުމން ލިބޭ އާްމަދނީ ިއތުުރވާ ިމްނވަަރްށވުރެ އިމްޯޕޓު 

ިއތުުރވާ ިނސްަބތް ަމތިވުެމެވ.

ަރސްމީ ރިާޒަވށް ބަަލއިާލއިރު، 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 

ާރއްޭޖގެ ަރސްމީ ރިާޒުވގެ ޮގުތަގއި 799.1 ިމިލައްނ ެއެމިރާކ 

ޑޮލަރު ުހްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެޭވއިރު، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ 

ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް  ރިޒާވް  ަރސްމީ  ނިޔަަލށް 

696.3 މިިލައްނ އެމެިރކާ ޑޮލަުރަގެއވެ. )ާޗޓު 91(

3.6 ބޭުރ ަފއިާސ ަގެނ ވިްއކާ ައގު 

ިސާނައތް  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ާރއްޭޖގެ  ސަބަުބން  ގެ  ކޮިވްޑ-19 

ވަަރށް ޮބަޑށް ީހނަުރވެ، ކުިރން ައްނދާާޒކުރި ައަދދާ އަަޅއިބަާލއިރު 

މި ިސާނައުތން ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ލިޭބނެ ބޭރު ަފިއާސގެ އާްމަދނީ 

ިމަވނީ ވަަރށް ޮބަޑށް ަދްށެވަފެއވެ. ީމގެ ސަބަުބން، ަދއުަލަތގެ 

ަރސްމީ ރިާޒަވށް ައދި ޭބްނިކްނގ ނިޒާުމގެ ތެެރައށް ަވްނނަ ބޭރު 

ަފިއސާ ވަަރށް ބޮުޑަތުނށް ަދްށވެ، ުރފިާޔގެ ެއްކސްޭޗންޖް ޭރަޓށް 

ަދނީ ޭއެގ ޭނދެެޭވ ައސަުރކުރަުމްނނެވެ. 

ޭބުންނވާ  ބަެޖަޓށް  ިހެފެހްއޓުަމްށަޓަކއި،  ައގު  ަފިއާސގެ  ބޭރު 

ބޭުރގެ  ިއްސކަެމްއީދަފިއަވނީ  ބޮޑު  ެއންމެ  ޯހދުުމަގއި  ަފިއސާ 

ފަާރްތަތުކން ޯހދާ ަފިއސާ ނުަވތަ ބޭރު ަފިއާސގެ ަފިއޭންނިސްނގ 

ީވހާެވސް ބޮަޑަކށް ިއތުުރކުރުަމެށވެ. ައދި ެއތެޭރގެ ފަާރްތަތުކން 

ީމގެ  ކުަޑކުރުަމށެވެ.  ިމންވަރު  ަފިއޭންންސކުަރންެޖހޭ  ުރފިާޔިއން 

ސަބަުބން ާރއްެޖައށް ޭބުންނވާ ަތެކތި އިމްޯޕްޓކުރުަމށް ޭބުންނވާ 

ތެޭރަގއި  ޮޝުކގެ  ިއުގިތާސދީ  މި  ސަޕްަލއި،  ަފިއާސގެ  ބޭރު 

ދެެމެހްއިޓެގްނެދއެވެ. 

ުރފިާޔގެ  ިދެވހި  ޯހަދިއިދނުަމާށއި  ަހއްެލއް  ަދިތަތަކށް  މި 

ުކަޑޮކށް  ޕްރެޝަރ  ކުރިަމިތެވަފިއވާ  ޭރަޓށް  ެއްކސްޭޗންޖް 

ފޮިރން  އެްމއެްމޭއގެ  ިހެފެހްއޓުަމްށަޓަކއި،  ެއްއހަަމެއްއަގއި 

ޭބްނުކަތއް  ވިަޔފާރި  ަދުށން  ސިާޔަސުތގެ  ެއްކސްޭޗންޖް 

ެމުދވެިރޮކށް ާއންމު ފަުރުދްނާނއި ވިަޔފާިރަތަކށް ައދި ސަުރކާރު 

ަދނީ  ޭބުންނަތަކށް  ަފިއސާ  ބޭރު  ުކްނުފިނަތުކގެ  ިހްއާސވާ 

ޑޮލަރު ފޯުރޮކްށދެުމްނނެވެ. ައދި ޮކިވްޑ-19 ައށް ާޚްއަސޮކްށެގން 

ވިަޔފާރި ޭބްނުކަތއް ެމުދވެިރޮކށް ފޮިރން ެއްކސްޭޗންޖް ބާޒާަރށް 
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ފޯުރޮކްށދޭ ޑޮލަުރގެ ިމްނވަރު މޯލްިޑްވސް ަމިނޓަރީ ޮއތޯިރީޓންަވނީ 

ަމުހން  އެޕްރީލް  ެއޮގުތން،  ިއތުުރޮކްށަފެއވެ.  ަމިތން  ެއިކަފހަރު 

ެފިށެގން ޖުަލއި ަމުހގެ ތެޭރަގއި ވިަޔފާރި ޭބްނުކަތއް ެމދުވެިރޮކށް 

ިއތުުރޮކްށަފއިާވއިރު،  ިއްނަޓެވންަޝން  ެއްކސްޭޗންޖް  ފޮިރން 

ސެްޕެޓންބަުރން ެފިށެގން ިއތުރު ިތން ަމްސދުަވަހށް ޭބްނުކަތަކށް 

ިއތުުރޮކްށަފއެވެ.  ިއްނަޓެވންަޝންަވނީ  ެއްކސްޭޗންޖް  ފޮިރން 

ސެްޕެޓންބަުރގެ  ައދި  އެޕްރީލް  ޮގުތަގއި  ިއްނަޓެވންަޝްނގެ 

ތެޭރަގއި ިއތުުރޮކްށަފއިވާ ައަދުދަތަކކީ ޒަރޫރީ ޭބުންނަތްއކަުމަގިއވާ 

ަހަދންެޖހޭ  ެއތެެރކުރުަމށް  ާރއްޖެ  ޭބސް  ކާޯބަތެކއްާޗއި 

ައަދުދަތެކކެވެ.  ިއތުުރޮކްށަފިއވާ  ާޚްއަސޮކްށެގން  ޕޭަމްންޓަތަކށް 

ީމގެ ިއތުުރން، ޮއްކޓޫބަރު، ޮނެވންބަރު ައދި ިޑެސންބަރު ަމހު 

ިވްއކާ  ުއސޫުލގެަމިތން  ާއންމު  ަހުފާތައކު  ޮކންމެ  ޭބްނުކަތަކށް 

ީމގެ  ިނންަމިއަފެއވެ.  ަވނީ  ިއތުުރކުރުަމށްެވސް  ައަދދު  ޑޮލަުރގެ 

ސަބަުބން، ާރއްޭޖގެ ބޭރު ަފިއާސގެ ބާޒާުރަގއި ޑޮލަރު ލިބުުމަގއި 

ިހެފެހްއޓުަމށް  ައގު  ޑޮލަުރގެ  ުކޑަވެ،  ީހނަުރަކން  ދިާމެވަފިއވާ 

ޮކންެމެވސް ިމންވަަރަކށް ަމުގަފިހެވެގްނެދެއވެ.    

ީމގެ ިއތުުރން، އެްމއެްމއޭ ާއއި ރިޒާވް ޭބްނކް ޮއފް ިއންިޑާއއާ 

ކަަރްނސީ  ޑޮލަުރގެ  އެމެިރކާ  މިިލައން   400 ެވަފިއވާ  ދެެމދު 

ސްވޮޕް ެއއްަބސްވުުމގެ ަދުށން 150 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު މި 

ައހަުރގެ އެޕްރީލް ަމހު ލިިބަފއިާވއިރު، މި ައަދދު ިއތުރު 6 ަމްސ 

ދުަވަހށް ރޯްލޯއަވރކުރުަމށް ރިާޒވް ޭބްނކް ޮއފް ިއްނިޑާއިއން ިމހާރު 

ަވނީ ެއއްަބސްެވަފއެވެ. ހަަމެއެހންމެ، ައހަުރތެރޭ ރިާޒަވށް ައްނނަ 

ަބދަުލަތާކއި ހާަލަތއް ިރއާަޔްތޮކށް ރިޒާަވށް ކުރިަމތިެވާދނެ ޭނެދވޭ 

ިމހާރު  ަދުށން  ެއއްަބްސވުުމގެ  މި  ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި،  ައސަރު 

ެގ   2021 ޑޮލަރު  އެމެިރކާ  މިިލައން   250 ާބީކހުރި  ުނަނގާ 

ަޖަނވަރީ ަމހު ެނގުަމށް ަވނީ ާރަވިއަފެއވެ. ީމގެ ިއތުުރްނެވސް، 

އެްމއެްމއޭ ާއއި ސަުރކާރާ ގުިޅެގން ައިއއެްމެއްފިއން ައދި ބޭުރގެ 

ެއިސްސަޓްނސް  ަފިއޭނންޝަލް  ިއދާާރަތުކގެ  މާލީ  ެއެހިނެހން 

ަވނީ ޯހާދަފެއވެ. ީމގެ ސަބަުބން ާރއްޭޖގެ ބޭރު ަފިއާސގެ ބާޒާަރށް 

ކުރިަމިތެވަފިއވާ ީހނަުރަކން ކުަޑކުރުަމށް ޮކންމެެވސް ިމްނވަަރަކށް 

ަމުގަފިހެވެގްނާދެނެއެވ.

3.7 މުެދރްާސތާގެ ައްނާދޒާަތަކްށ ުހިރ ިހާރްސަތްއ 

ެމދުާރްސާތގެ ިއުގިތާސދީ ައްނދާާޒަތަކށް ހުރި ެއންމެ ޮބޑު ހިާރަހކީ 

ުދނިެޔައށް މި ަވުގތު ކުރިަމތިެވަފއިވާ ޮކވިްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑަކން 

ޮކްނޓްރޯްލކުރެވޭ ިމްނވަާރއި މި ބަލިމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން ުދނިޭޔގެ 

ައިއްސަފއިވާ ލޮޅުުމން އަަރަގެނޭވނެ ައަވސްިމން  ިއުގިތާސަދށް 

ަޔީގްނކަާމެއކު ުބަނން ޭނނގުެމެވ.

ނުަރްއާކތެރި  އަރާ  ަގިއްނގަަޔށް  ަފޭސަހިއން  ައކީ  ކޮިވްޑ-19 

ަދނީ  ަގއުުމަތުކން  ޮކްނޓްރޯްލކުރުަމށް  ބަލި  މި  ަބއްެޔްއކަުމން 

ފިަޔވަުޅަތއް  ަގިއދުުރކުރުުމގެ  އިުޖތިާމއީ  ަބްނުދޮކށް،  ބޯޑަރު 

އަޅަުމްނނެވެ. މި ހަުރަކށި ފިަޔވަުޅަތަކކީ ބަިލން ަރްއާކތެިރކުރުަމށް 

ޮކންެމެހން އަަޅންެޖހޭ ފިަޔވަުޅަތެކއް ނަމަެވސް ީމގެ ސަބަުބން 

ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތަކށް ހުަރްސއެެޅެއވެ. ވީމާ ކުިރައށް ޮއތް 

ޮކްނޓްރޯްލކުެރވޭ  ޮކވިްޑ-19  ުދނިެޔިއން  ާރއްެޖާއއި  ުމްއަދުތަގއި 

ިމންވަަރކީ ިއުގިތާސދީ ައްނދާާޒަތަކށް ހުރި ހިާރެހކެވެ. ިމޮގުތން 

ރާުޅަތެކއް  ިއތުރު  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ބޭުރން  ާރއްޭޖގެ  ާއއި  ާރއްޖެ 

ުއެފދި ބަލި ޮކްނޓްރޯްލކުރުަމށް ހަުރަކށި ފިަޔވަުޅަތެކއް އަަޅންެޖހޭ 

ޭއގެ  ިއުގިތާސަދށް  ސަބަުބން  ޭއގެ  ިދއުަމކީ  ިހސާަބަކށް 

ައސަުރކުާރނެ ކަެމކެވެ. ކުިރައށް ޮއތް ަމްސަތުކަގއި ކޮިވްޑ-19 

ައށް ެވްކިސްނެއއް ުނަވތަ ފަރުާވެއއް ޯހދި ުދނިޭޔގެ ަގއުުމަތަކށް 
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ފޯުރޮކްށެދޭވނެ ައަވސް ިމަނކީެވސް ިއުގިތާސދީ ައްނދާާޒަތަކށް 

ިގނަ  ޮކްނޓްރޯްލުނކުެރވި  ބަލި  ައސަުރކުާރެނކަަމކެވެ.  ޭއގެ 

ަދތުުރަފތުރު  ަވިއގެ  ަލްސވެ  ހުޅުުވން  ޯބޑަުރަތއް  ދުަވްސވުަމކީ 

ާރއްޭޖގެ  ކަެމކެވެ.  ކުރިަމތިެވެގްނާދނެ  ހުަރްސަތެކއް  ެފށުަމށް 

ބޯޑަރު ހުުޅވާލި ނަމަެވސް ާރއްެޖައށް ަފތުުރވެިރން ޒިޔާަރްތކުރާ 

ަގއުުމަތުކގެ ބޯޑަރު ައދިެވސް ހުުޅާވނުލުާމއި ަބެއއް ަގއުުމަތުކން 

ފުިރހަަމކުަރންެޖހުަމކީ  ކަަރްނީޓނު  ަގއުަމްށާދއިރު  އަނބުރާ 

ަފތުުރވެިރން ޒިޔާަރްތކުރުަމްށ ހުިރ ހުަރްސަތެކެވ.

ިއުގިތާސެދްއކަުމން  ހުޅުވާެލިވަފއިވާ  ދިެވހިާރއްެޖައކީ 

ހުރި  ދުެވއްަޔށް  ިއުގިތާސުދގެ  ުދނިޭޔގެ  ެމދުާރްސާތަގއި 

ައްނދާާޒަތަކްށެވސް  ިއުގިތާސދީ  ާރއްޭޖގެ  ހިާރްސަތަކކީ 

ައހަުރަގއި  ަވނަ   2021 ިމޮގުތން  ަކްނކަެމވެ.  ައސަުރކުާރނެ 

ކޮިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ދިާމވި ލޮޅުުމން އަަރިއަގނެ ުދނިޭޔގެ 

ބެލެޭވއިރު  ިމސްރާބުަޖާހެނކަަމށް  ިރކަވަީރައށް  ިއުގިތާސދު 

ައްނދާާޒަތަކށް  ިއުގިތާސދީ  ބާރުިމަނކީ  ިރަކވަީރގެ  މި 

ިގަނުގނަ  ައްނދާާޒަތުކަގިއެވސް  މި  ައސަުރކުާރެނކަެމެކވެ. 

ހިާރްސަތެކއް ެއކުެލިވެގްނެވެއވެ. ފުަރތަމަ ކަަމަކށް، ކޮިވްޑ-19 

ިއުގިތާސަދާށއި  ަގއުުމަތެކްއގެ  ިގނަ  ުދނިޭޔގެ  ސަބަުބން  ގެ 

މި  ިއތުރުވެ  ެޑިފިސޓް  ބަެޖޓު  ައސަުރޮކށް  އާްމަދީނައށް 

ބަޯރސާެވަފއިާވއިރު  ދަަރްނަޏށް  ަފިއޭންންސކުރުަމށް  ެޑިފިސޓް 

ުމްސަތގުބަުލަގއި މި ދަަރނި ައާދކުރުަމށް ަގއުުމަތަކށް ަދިތަތކާ 

ަބެއއް  ައުތެވާދެނކަަމްށެވސް  ކްަރިއިސްސެއއް  ދަަރީނގެ  ދިާމވެ 

ަގއުުމަތެކްއގެ  ިގނަ  ކަަމަކށް،  ިތްނަވނަ  ަލާފކުެރެއވެ.  ާމހިުރން 

ސަުރކާުރން  ިހަފަހްއޓަުމްނަދނީ  ަވުގތު  މި  ިއުގިތާސދު 

ދެުމްނެގްނދާ ްސޓިިމއުަލްސިއްނކަުމން، ސަުރކާުރން ދޭ ެއީހަތއް 

ުހްއޓާލާ ުނަވތަ ިއތުރު ެއހީ ިދނުަމށް ޮއތް ާޖގަ ުކަޑެވއްެޖނަމަ 

ިއުގިތާސދު  ައސަުރޮކށް  ީމގެ  ިއުގިތާސަދށް  ވިަޔފާިރަތަކާށއި 

ަދަށްށިދއުަމކީ ެއަކީށެގންާވކަެމެކެވ.

ހިާރަހކީ  ޮބޑު  ައެނއް  ޮއތް  ިރކަވަީރައށް  ގެ  ކޮިވްޑ-19 

ެއކި  ކުިރއެުރން  މި  ނަމަެވސް  ކުިރއެރި  ިއުގިތާސދު  ުދނިޭޔގެ 

ިސާނައްތަތުކގެ ެމުދަގއި ަތާފތުވުެމވެ. ކޮިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން 

ޮބަޑށް  ވަަރށް  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ިސާނައްތަތުކގެ  ިޚދުަމުތގެ 

ަލސްުވން  ިރކަވަރީ  ާދއިާރަތުކގެ  މި  ައިޑއަޅާަލިއަފިއާވއިރު 

ަދތުުރަފތުުރގެ  ަވިއގެ  ުދނިޭޔގެ  ިމޮގުތން  ެއަކީށެގންެވއެވެ. 

ިސާނައަތށް ަވނީ ބޮޑު ލޮޅުެމއް އަަރއި، ިގނަ ެއއަރަލިއްނަތުކގެ 

އޮޕަރޭަޝްނަތއް ކުަޑޮކށް، ެއއަރަލިއްނަތއް މާީލޮގުތން ުނަތަނަވސް 

ަދނޑިވަަޅަކށް ެވްއިޓަފެއވެ. ވީމާ ުދނިޭޔގެ ިއުގިތާސދު ޖުމުަލޮކށް 

ކުިރއެުރން  ިސާނައްތަތުކގެ  ަވިކަވކި  ނަމަެވސް،  ކުިރއެރި 

ައްނދާާޒަތއް  ިއުގިތާސދީ  ޮގަތުކން  ުހްނނަ  ެމދުާރްސާތަގއި 

ަބދަުލުވން ެއަކީށެގްނެވެއވެ. ެއއަރަލިއްނަތުކގެ ުއުދުހްނަތއް ަފަށއި 

ުދނިޭޔގެ ަދތުުރަފތުުރގެ ާމެކޓު ކުިރއަރާ ިމްނވަަރކީ ދިެވހިާރއްޭޖގެ 

ިއުގިތާސދީ ައްނދާާޒައށް ަޔީގުނންެވސް ައސަުރކުާރެނކަެމެކެވ.

ަރނގަުޅވާ  އާްމަދނީ  ޮކްނިސއުމަުރްނގެ  ާއންމު  ިރަކވަީރަގއި 

ިމންވަރު  ައްނނަ  ަބދަލު  ޑިާމންަޑށް  ުދނިޭޔގެ  ިމްނވަަރކީ 

ކާިރާސގެ  ިއުގިތާސދީ  މި  ައާސެސކެވެ.  ުމިހއްމު  ެދެނަގތުަމށް 

ސަބަުބން އާްމަދީނައށް ައސަުރޮކްށަފއިވާ ފަާރްތަތުކގެ އާްމަދނީ 

ަދށްާވެނއެވެ.  ޑިާމންޑު  ޮކްނިސއުމަރ  ިހނަދކު  ަރނގަުޅުނާވހާ 

ިއުގިތާސދީ  ިރަކވަީރގެ ސަބަުބން  ވީމާ ކާިރާސިއން އަަރިއަގނެ 

ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަރނގަުޅވެ ާއންމު ޮކްނިސއުމަުރްނގެ އާްމަދނީ 

ަރނގަޅުވާ ޭރަޓކީ ާރއްެޖަފދަ ުދނިޭޔގެ ބާޒާަރށް ިޚދުަމތް ިވްއކާ 

ަގއުެމްއގެ  ިއުގިތާސީދ ދުެވއްަޔށް ޮއްތ ހިާރެހެކެވ.
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ެމދުާރްސާތގެ ިއުގިތާސދީ ައްނދާާޒަތއް މި ަވުގތު ަތއްޔާުރޮކްށަފއި 

ިއުގިތާސދީ  ދިާމެވަފިއވާ  ައހަރު  ަވނަ   2020 ަވީނ  ިމ 

ކާިރާސިއން ކުިރައްށހުރި ައހަުރަތުކަގއި އަަރިއަގެނޭވނެ ކަަމށެވެ. 

ުނަވތަ  ެފންވަުރަގއި  ުދނިޭޔގެ  އަަރުހަތުކަގއި  ކުިރައްށހުރި  ވީމާ 

ައިއްސާދެނަފދަ  ލޮޅުެމއް  ޮބޑު  ެފްނވަުރަގއިެވސް  ާރއްޭޖގެ 

ކާިރާސެއއް ކުރިަމތިވުަމކީ ިއުގިތާސދި ައްނދާާޒަތއް ވަަރށް ޮބަޑށް 

ަބދަލުެވެގްނާދނެ ކަެމކެވެ. ިމޮގުތން ކުިރައށް ޮއތް ައހަުރަތުކަގއި 

ކާިރާސައުކން  ސިާޔސީ  ުނަވތަ  ިއުގިތާސދީ  ުގދުަރތީ، 

ެވްއޓުަމކީ  ިއތުަރށް  ިއުގިތާސދު  ުހްއޓި  ިރަކވަރީ  ިއުގިތާސުދގެ 

ާކިރާސެގ  ެގ  ޮކވިްޑ-19  ހިާރެހެކވެ.  ޮއތް  ައްނދާާޒަތަކށް  މި 

ވިަޔފާިރަތއް  ަރއްިޔުތްނާނއި  އަަރއި  ލޮޅުެމއް  ބޮޑު  ސަބަުބން 

ުނަތަނަވސް  ައތްަމތި  ޭހަދަތެކްއޮކށް  ިގނަ  ސަުރކާުރން  ައދި 

ަދނޑިވަުޅަގއި ިއތުރު ކާިރާސެއއް ކުރިަމިތވުަމކީ ިއުގިތާސދު ުފން 

ިރސެަޝަނަކްށ ެގނުާވެނ ކަެމކެވެ. 

ުދނިޭޔގެ ިއުގިތާސދު ިރަކވަީރައަކށް ދިަޔނަަމެވސް މި ިރކަވަީރގެ 

ޭބުނން ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސަދށް ިހޭފނެ ިމްނވަަރީކެވސް ިއުގިތާސދީ 

ެގ   2004 ާއއި  ކާިރސާ  މި  ހިާރެހެކވެ.  ހުރި  ައްނދާާޒަތަކށް 

ަވސީަލްތަތަކށް  ިއުގިތާސދީ  ަތާފަތކީ  ހުރި  ކާިރާސއާ  ުސނާމީ 

މި ކާިރާސގެ ސަބަުބން ބޮޑު ައސަެރއް ުނކުާރކަެމވެ. ިމޮގުތން 

އުަޅނުދފަާރއި،  ަމިތްނދާޯބާޓއި،  ެއއަރޯޕާޓއި،  ިރޯސުޓަތާކއި، 

ާކިރާސެގ  ަވީސަލްތަތްއެވްސ  ިއްނާސީނ  ައިދ  ެމިޝަނީރ 

ކުިރްނހުރި ިމންވަަރށް އެަބުހްއެޓވެ. ވީމާ ުދނިޭޔގެ ިރަކވަީރައށް 

ެނޭގެނކަަމށް  ަފިއދާ  ިއުގިތާސދީ  ނެރެ،  ަވސީަލްތަތއް  މި 

ނަަމެވސް،  ބަަލިއަފިއާވެނއެވެ.  ައްނދާަޒަތުކަގއި  ިއުގިތާސދީ 

ކޮިވޑް ކާިރާސިއން އަަރިއަގނެ ިރކަވަީރައަކްށިދއުަމށް ވިަޔފާިރަތއް 

ިއުގިތާސދީ  ކުރިަމިތވުަމކީ  ހުަރްސަތެކއް  ަފަށިއަގތުަމށް  އަުލން 

ިދގު  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ހިާރެހކެވެ.  ހުރި  ައްނދާާޒަތަކށް 

ުމްއަދަތަކށް ވިަޔފާިރަތއް ަބްނުދޮކށް، ވިަޔފާރި ދެެމެހްއޓުަމްށަޓަކއި 

ަފަށިއަގތުަމށް  އަުލން  ވިަޔފާރި  ޭހަދަތެކްއޮކްށަފއިވުުމން،  ިގނަ 

ހަަރާކްތަތއް  ިއުގިތާސދީ  ާއއި  ވިަޔފާރި  ކުރިަމިތވެ  ަދިތަތެކއް 

ިއުގިތާސދީ  ާރއްޭޖގެ  ަލްސެވެގްނިދއުަމކީ  ަފަށިއަގުތން 

ައްނދާާޒަތަކށް ޭއެގ ައސަުރކުާރެނކަެމކެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ިމާހަތަނށް ާރއްޭޖގެ ޮކްނިސއުމަރ ޕްަރިއސް 

ިއްނފްލޭަޝން ހުރީ ެއވަރެްޖޮކށް ެނަގޓިްވޮކށެވެ. ާމަނައކީ ާއންމު 

ގޭިބީސައުކން ަގްނނަ ަތެކއްާޗއި ިޚދުަމްތަތުކގެ ައގު ޖުމުަލޮކށް 

ެމދުާރްސާތަގއިެވސް  ަދަށްށޮގްސަފއިާވކަެމވެ.  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ 

ިއްނފްލޭަޝން ޭރޓު ަދށްިމެންއަގއި ިހެފްއެހްއޭޓެނކަަމށް ބެެލުވނު 

ނަަމެވސް މި ައްނދާާޒގެ ހިާރްސަތެކއް ެއކުެލިވެގންެވެއވެ. ީމގެ 

ބަޯރާސެވަފިއވާ  އިމްޯޕަޓށް  ޮބަޑށް  ވަަރށް  ާރއްެޖައކީ  ިއތުުރން 

ައްނނަ  ައަގށް  ަތެކީތގެ  ބާޒާުރަގއި  ުދނިޭޔގެ  ަގއުަމަކްށާވތީ، 

ަބދަުލަތކާ ގުިޅެގން ާރއްޭޖގެ ިއްނފްލޭަޝން ޭރަޓށް ަބދަުލާއެދއެވެ. 

ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި މި ަވުގތު ތެާލއި ަހަކަތިއގެ ައުގަދްށޮކްށހުރި 

ަނަމެވްސ 2021 ަވނަ ައހަުރން ެފިށެގން ުދނިޭޔގެ ިއުގިތާސދު 

ހުޅުވި ިގނަ  ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތެކއް ެއްއަފހަރާ ަފަށިއިފނަމަ 

ައުގަތއް ަމއްަޗްށިދއުަމކީ ެއަކީށެގންާވކަެމކެވެ. ިމަފދަ ހާަލެތްއަގއި 

ިއްނފްލޭަޝްނގެ ައްނދާާޒަތއް ަބދަލުުވން ެއަކީށެގްނެވއެވެ. ީމގެ 

ިއތުުރން ާރއްެޖައށް ލިބޭ ބޭރު ަފިއާސގެ ިމްނވަރު ަދްށެވަފިއވާ މި 

ަދނޑިވަުޅަގއި ެއްކސްޭޗންޖް ޭރަޓށް ައުތެވާދނެ ަބދަަލުކންެވސް 

ިއްނފްލޭަޝން ޭރަޓށް ައސަުރކުުރން ެއަކިށެގްނެވެއެވ.

ވިަޔފާރި  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ސަބަުބން  ކާިރާސގެ  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ަދށްވެ ާރއްެޖައށް ލިބޭ ބޭރު ަފިއާސގެ އާްމަދނީ ަދްށެވަފއިވުުމން، 



ްުވުރ
ަަސއ

 ތ
ިއ ަތާ
ާލ ހ
ލް 
ަކ ިްސ

 ފ
ައިދ

ީދ 
ިާސ
ތ ިގު
 އ
ގެ ްޖޭ
ާރއ

ިެވިހ
ދ

1

25

ެއަކުއްނޓް  ކަަރްނޓް  ަކްނކަަމކީ  ިއތުރުާވަފދަ  ޑިާމްނޑް  އިމްޯޕޓް 

ެގ  ޮކވިްޑ-19  ސަބަެބކެވެ.  ެމދުވެރިވާ  ިއތުރުވުަމށް  ެޑިފިސޓް 

ކާިރާސާއެއކު އިމްޯޕުޓކުރާ ިމްނވަުރެވސް ަދްށެވަފއިވީ ނަމަެވސް 

ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް ިއތުރުވާ ިމންވަަރުކން އިމްޯޕަޓާށއި ބޭރު 

ަފިއާސައށް ޮއތް ޑިާމްނޑް ިއތުުރުވން ެއަކީށެގްނެވެއވެ. ކަަރްނޓް 

ަފިއާސގެ  ިއތުރުެވެގްނދާ ހާަލުތަގއި ބޭރު  ެޑިފިސޓް  ެއަކުއްނޓް 

ައސަުރކުރުުމގެ  ޭއގެ  ޭރަޓށް  ެއްކސްޭޗންޖް  ިއތުުރވެ  ޑިާމްނޑް 

 2021 ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި  ހިާރސް  މި  ޮއެވާދެނެއވެ.  ފުުރަސތު 

ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ަދއުަލުތން އިމްޯޕަޓށް ބަޯރާސވާ އުމްާރނީ 

ތަަރްއީގގެ ައއު މަޝްޫރުއަތއް ެފށުުމަގއި ބޭުރން ަފިއޭންނިސްނގ 

ައދި  ިއްސަކްނީދަފިއާވެނއެވެ.  މަޝްޫރުއަތަކށް  ހަމަެޖިހަފއިވާ 

ޯލނު  ަފިއާސގެ  ބޭރު  ަފިއޭންންސކުރުަމށް  ބަެޖޓު  ަދއުަލުތގެ 

ައދި ހިލޭ ެއހީ ޯހދުަމށް ާރަވިއަފިއެވއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ކޮިވްޑ-

ިމންވަރު  ޒިޔާަރްތކުރާ  ަފތުުރވެިރން  ހާަލާތެއުކެވސް  ގެ   19

މަޑުަމުޑން ިއތުުރވަުމްނިދއުަމކީ ބޭރު ަފިއާސގެ އާްމަދނީ ިއތުުރވެ 

ެއންމެ  އެޅޭ  ކުަޑކުރުަމށް  ޕްރެޝަރު  ޭރަޓށް  ެއްކސްޭޗންޖް 

ުމިހއްމު ފިަޔވަެޅވެ. ީމގެ ިއތުުރން، ޑޮލަުރގެ ައގު ިހެފެހްއޓުަމށް 

އެްމއެްމޭއިއްނ ަދީނ ިގަނުގނަ ފިޔަވަުޅަތއް އަޅަުމްނެނެވ.
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ާރްއޖޭގެ އިގުތާިސީދ ހާލަތާިއ     ތަަސއުްވުރގެ ޚުލާާސ

ިރައލް ީޖީޑީޕ

 13.5%
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ަވަނ ައަހުރގެ އިގުތާިސީދ ތަަސއުްވުރ2021

 29.3 އިުގތާިސުދ  ާރްއޭޖެގ  ަސަބުބްނ  ެގ   ޮކވިްޑ-19 
 އްިނަސްއަތއިްނ ަމުޑެޖހިަފއާިވއިުރ، ުކރީެގ ުއެފްއުދްނެތރިަކުމެގ
ުލެވވެޭނަކަމްށ ެބެލެވނީ 2022 ަވަނ ައަހުރެއެވ.  މްިނަވަރްށ ވާސި

ފުަތުރެވިރަކމުގެ ާދިއާރ

 118.0%
ަފުތުރެވރްިނ މިލަިއްނ  ެއްއ  ަހުރ  ައަ ަވަނ  މ2021 

 

ެމުދރްާސާތަގއި ައދި  ަލާފުކެރެވެއެވ.   ޒިާޔަރްތުކާރެނަކަމްށ 
ަފުތުރެވރިަކުމެގ ާދއާިރެގ ރިަކަވރީ ަހުލވާިވެނަކަމްށ ެބެލެވެއެވ. 

އްިނފްލަޭޝްނ

   3.6%
މ2021 ަވަނ ައަހުރ ަތެކތީެގ ައުގަތްއ ަމްއަޗްށ ާދެނަކަމްށ ެބެލެވނީ

 

ަވުޅަތްއ  މިައަހުރ ަތެކތީެގ ައުގަތްއ ުކަޑުކުރަމްށ ައާޅަފއާިވ ފަިޔ
ަވުޅަތެކްއ ައާޅާފެނަކަމްށ ުނެބެލޭވތީ ައުގަތްއ  ަފަދ އުިތުރ ފަިޔ
ެއެވ.  ުކރިްނ ުހރި މްިނަވަރްށ އިާއަދާވެނަކަމްށ ައްނާދާޒުކެރވޭތީ
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ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން

މުެދރްާސތާަގއި ާރްއޖެައްށ ފުަތުރެވރްިނ ިޒާޔރަތްުކާރ މްިނަވުރގެ ައްނާދޒާ
އިންސައްތައިން

މުެދރްާސތާަގިއ އިގުތާިސީދ ުދެވލީގެ ައްނާދޒާ
އިންސައްތައިން

މުެދރްާސތާގެ އްިނފްލަޭޝްނގެ ައްނާދޒާ
އިންސައްތައިން



ާރްއޖޭގެ އިގުތާިސީދ ހާލަތާިއ     ތަަސއުްވުރގެ ޚުލާާސ
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ދުނިޔެ ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތައް ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމުތައް
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އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ އިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ތަކެތި
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(1,032.4) (1,026.7)
(1,502.5) (1,513.3)

(1,099.0)
(1,379.7)

 (3,500.0)

 (2,500.0)

 (1,500.0)

 (500.0)

 500.0

 1,500.0

ސެކަންޑަރީ އިންކަމްގެ ބެލެންސް ޕްރައިމަރީ އިންކަމްގެ ބެލެންސް ހިދުމަތުގެ ވިޔަފާރީގެ ބެލެންސް

މުދަލުގެ ވިޔަފާރީގެ ބެލެންސް   ކަރަންޓް އެކައުންޓް ބެލެންސް

 ޮކވިްޑ-19 ެގ ަސަބުބްނ ުދނޭިޔެގ ުހރާިހ ަގުއުމަތެކްއެގ އިުގތާިސދީ ުދެވްއަޔްށެވްސ ަވނީ ޭއެގ ޭނެދޭވ
 ައަސުރޮކްށަފެއެވ. މިޮގުތްނ ަތަރްއގީަވުމްނ ައްނަނ ަގުއުމަތުކެގ އިުގތާިސަދްށ ުކާރ ައަސުރ ޮބުޑާވެނަކަމްށ

ެބެލެވެއެވ. 
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 ުދނޭިޔެގ އިުގތާިސުދ ހަީނުރެވަފއާިވ މި ަދނޑިަވުޅަގއި، ާރްއެޖައްށ ޒިާޔަރްތުކާރ ަފުތުރެވރްިނެގ ައަދުދ
 އިުތުރާވ މްިނަވުރ ުކރީ ައަހުރަތާކ ައަޅއަިބާލއުިރ ަވަރްށ ޮބަޑްށ ަދްށެވަފއިާވަކްނ ާޗުޓްނ ަދްއުކަވއިެދެއެވ.

 

 ޮކޥިްޑ-19 ާއ ުގޅިެގްނ ުފަރަބްނުދޮކްށަފއި ޮއުތުމެގ ަސަބުބްނ ަސުރާކުރްނ ައދި ައމިްއަލ ަފާރްތަތުކްނ
 ހްިނަގުމްނ ެގްނދަިޔ އިާމަރްތުކުރުމެގ ގިަނ މަަސްއަކްތަތެކްއ ުހްއުޓުމެގ ަސަބުބްނ މިައަހުރ ާފއުިތވި

ައަހުރަތަކްށުވެރ ަދްށާވެނަކަމްށ ެބެލެވެއެވ. 

 މިައަހުރެގ ޮއަގްސުޓ ަމުހެގ ނިަޔަލްށ ާއްނުމޮގެތްއަގއި ަތެކތީެގ ައުގަތްއ ަވނީ ަދަށްށޮގްސަފެއެވ.
 ެއއީ ޮކވިްޑ-19 ާއ ުގޅިެގްނ ަތެކތީެގ ައުގަތްއ ޮކްންޓޯރްލ ުކުރުމެގ ޮގުތްނ ަސުރާކުރްނ މިައަހުރެގ

ަވުޅަތުކެގ ަސަބުބްނެނެވ.  ެމުދެތޭރަގއި ައާޅަފއާިވ ފަިޔ

 ާރްއެޖައްށ ަވްނަނ ޭބުރ ަފއާިސ ލޭިބ މްިނަވުރ ަދްށެވަފއިާވތީާއއި، ޮކވިްޑ-19 ާއ ުގޅިެގްނ ުކރިްނ
ުވްނ ުކަރްނެޖުހުމެގ ަސަބުބްނ 2021 ަވަނ ައަހުރ ނިޭމއިުރ  ައްނާދާޒކްޮސަފއުިނާވ ގިަނ ަޚަރުދަތެކްއ ރާިޒ

ުވަގއި ުހްނަނ މްިނަވުރ ަދަށްށާދެނަކަމްށ ެބެލެވެއެވ.  ރާިޒ

ެވަފއިާވ ހަީނުރަކުމެގ ަސަބުބްނ، ެއްކްސޯޕުޓުކެރޭވ ުމަދާލއި  މިައަހުރ ާރްއޭޖެގ އިުގތާިސަދްށ ުކރިަމތި
ާވެނަކަމްށ  ޚިުދަމްތަތުކެގ )މާިސުލ: ަފުތުރެވރިަކްނ( މްިނަވުރ ަދަށްށޮގްސ، އިްމޯޕުޓުކާރ މްިނަވުރ ަމތި

 ެބެލވޭތީ ަކަރްންޓ ެއަކުއްންޓ ެޑފިސިްޓ ޮނމަިންލ ޖީޑީޕެީގ 32 އްިނަސްއަތައްށ ައާރެނަކަމްށ ެބެލެވެއެވ.

އިންސަތައިންއިންސަތައިން

އިންސަތައިންއިންސަތައިން

މިލިއަން އެމެރިކާ ޮޑލަރުންމިލިއަން އެމެރިކާ ޮޑލަރުން
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ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފިސްކަލް ހާލަތާއި ތަސައްވުރު

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު ދަަމަހްއަޓއި ެމނޭްޖކުރުުމގެ ެއންމެ ުމިހއްމު ަވސީަލަތކީ ިފްސކަލް ޕޮިލސީ ުނަވތަ ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓެވެ. ިއުގިތާސދީ 

ކުިރއެރުާމއި، ިސާނައްތަތުކގެ ކުިރއެރުާމއި، ަރއްިޔުތްނގެ ާއންމު ުފްއުދްނތެިރކަާމއި، އިުޖތިާމއީ ައދާަލާތއި، ޖީުލަތުކގެ ެމުދަގިއވާ ހަަމހަަމކަަމށް 

ެއންމެ ޮބަޑށް ބާުރފޯރުެވނީ ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ެއކި ސިާޔަސުތަތުކގެ ތެެރިއްނނެވެ. ކޮިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ާރއްޭޖގެ މުޅި ިއުގިތާސދު 

ުހްއުޓުނ ަދނޑިވަޅު ިފްސކަލް ޕޮިލީސެގ ަދއުރު ަވިކން ާޚްއަސޮކށް ާފަހަގިވެއެވ.

މި ބަާޔުނަގއި ބަލާަލިއަފިއަވނީ ާރއްޭޖގެ ިފްސކަލް ުނަވތަ ބަެޖުޓގެ ހާަލާތއި ަތަސއްވުުރގެ ަމއްަޗށެވެ. މި ބަާޔުނަގއި ބަެޖުޓން ާހސިުލކުަރން 

ައްނނަުމްނދާ  ާއއި  ައްނދާޒާ  ަފުހގެ  ެއންމެ  ޚަަރުދގެ  ާއއި  އާްމަދނީ  ައދި  ހާަމޮކްށަފއިާވެނެއވެ.  އަމާުޒަތއް  ަލނުޑަދނިޑަތާކއި  ޭބުނންވާ 

ައްނދާާޒަތއް  ަލާފކުރާ ބަެޖުޓަގއި ހިަމަނިއަފިއވާ އާްމަދނީ ާއއި ޚަަރުދގެ ސިާޔަސުތަތާކއި  ައހަަރށް  ަބދަުލަތުކގެ ިއތުަރށް، 2021 ަވނަ 

ެއކުލަވާަލިއަފިއާވޮގުތގެ ަތުފސީުލަތއް ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ. ހަަމެއާއެއކު، ބަެޖޓު ެޑިފިސާޓއި ދަަރްނާޏއި ބަެޖޓު ަފިއޭންންސކުރުަމށް ާރަވިއަފިއވާ 

ަކްނަތްއަތުކގެ ަތުފސީލު ެއކުަލވާަލިއަފއިާވެނެއވެ. ައދި ބަެޖުޓަގއި ެއކުަލވާަލިއަފއިވާ ސިާޔަސުތަތއް ާހސިުލކުރުަމށް ހުރި ހިާރްސަތާކއި، 

ސިާޔަސުތަތުކްނ ދިމާެވާދެނ ހިާރްސަތާކއި ެއ ަކްނަތްއަތްއ ުކަޑކުރުަމްށ އެިޅާދެނ ފިޔަވަުޅަތއް ބަާޔްނޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

1. 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖެުޓ ައމާުޒ

  2021 ަވނަ ައހަރާ ާރއްޖެ ކުރިަމތިަލނީ ޮކވިްޑ-19 ާއ ުގިޅެގްނ

 ބޮޑު ިއުގިތާސދީ އަިޑަގނަޑަކށް ެވްއިޓަފިއވާ ަދނިޑވަެޅްއަގެއެވ.

ކުރިަމތިިލއިރު، ބަލިަމުޑކަމާ  ގެ  ކޮިވްޑ-19   ުކއްިލައަކށް 

ައއީ ހަލުިވވަުމްނެނވެ. ބަެޖުޓަގިއ ިއުގިތާސދީ ދުވެލި   ާރއްޭޖގެ 

ައީއ ަމަސްއަކތް  ޢަމަލީ  މަޝްޫރުއަތެކްއގެ  ިގނަ   ހިަމަނިއަފިއވާ 

 ެފށެުމްނެނވެ. ނަަމެވސް ޮކިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަާމެއކު، 2020

 ގެ ކުީރކޮުޅަގއި ހާަލތު ަބދަލުވެ، ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް ިގަނ

ަމްސަތަކަކށް މުިޅްނެހްނ ުހްއުޓެނެވ.

ުހްއުޓނު  ިއުގިތާސދު  މުޅި  ާރއްޭޖގެ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ަދނޑިވަޅު، ދިާމވި ޮބޑު ިއުގިތާސދީ ލޮޅުާމއި، ކުރިަމތިވަުމން ައއި 

ުފްއުދްނތެިރަކން  ަތދުމަުޑކަަމށް ަތަސއްީލެއއް ލިިބެގން ދިަޔއީ، 

ަތްނިދން ެއންމެ ޮބަޑަކށް، ިފްސކަލް ޕޮިލީސގެ ތެެރިއން ައަވސް 

ކުިރައށް  އެޅުުމގެ ސަބަުބްނެނވެ.  ފިަޔވަުޅަތެކއް  ހަުރަދނާ  ައދި 

ޮއތް 2021 ަވަނ ައަހަރީކ ޮކިވްޑ-19 ގެ ބަލިަމުޑކަމާ ިވިދެގން 

ުމިހއްމު  އަަރިއަގތުަމށް  ަތދުަމުޑކަުމން  ިއުގިތާސދީ  ދިމާވި 

ަތދުމަުޑކަުމގެ  ައހަެރކެވެ.  ާރަވިއަފިއވާ  އެޅުަމށް  ފިަޔވަުޅަތެކއް 

ފިަޔވަުޅަތއް  ެއކި  ކުަޑކުަރން  ޮޝކު  ިއުގިތާސދީ  ެމުދތެޭރަގއި 

ިމްނަގނަޑަކށް  ެމދުާރްސާތަގއި ދެެމެހްއެޓިނވި  އެޅި ނަަމެވސް، 
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ެގަނއުަމށް ސަމާުލަކްނދީ  ިއންިޑޭކޓަުރަތއް  ޕޮިލީސގެ  ިފްސކަލް 

ފިޔަވަުޅަތއް އަަޅންެޖޭހެނއެވެ. 

ބަެޖޓު  ެމދުާރްސާތގެ  ބަެޖާޓއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ިރކަވަރީ  ެއްނޑް  ރެޒިިލެއްނސް  “ނެަޝނަލް  ާރަވިއަފިއަވނީ 

2022-2020” ޕްޭލުނގެ ަމއްަޗށެވެ. މި ޕްޭލަނކީ ސަުރކާުރން 

ަގއި  )ެއްސއޭޕީ(  ޕްޭލން  ެއކްަޝން  ްސޓްެރޓީިޖކް  ެއކުލަވާލި 

ެއންމެ  ސަުރކާުރން  ތެެރިއން  ަކްނަތްއަތުކގެ  ުމިހއްމު  ހިެމނޭ 

ިއްސަކްނދޭ ަކްނަތްއަތާކއި ޮކިވްޑ-19 ގެ ހާަލތާ ގުިޅެގން ިމހާރު 

ެއކުަލވާަލިއަފިއވާ  ހިަމަނިއެގން  ަކްނަތްއަތއް  ިއްސަކްނޭދންެޖހޭ 

ޕްޭލެނެކެވ.

ަކނަޑއަާޅަފިއާވ ާހސިުލކުަރން  ބަެޖުޓން  ގެ   2021   

ަލނުޑަދނިޑަތަކީކ:

 ކޮިވްޑ-19 ގެ ިސްއހީ، އިުޖތިާމއީ ައދި ިއުގިތާސީދ 

ެގއްުލްނަތުކްނ އަަރިއަގުތްނ

ިއތުުރކުރުާމިއ  ވިުލްނވެިރަކން   ިއުގިތާސުދގެ 

ިސްނަދާފުތކުުރްނ

ިއތުަރްށ  ިޚދުަމްތަތއް  ިހްނގުާމއި   ސަުރކާރު 

ލާމަުރކަުޒކުރުާމިއ ސަަރަހްއދީ ތަަރްއީގ ެގެންސިދުންނ

ާމަހއުެލްއ  ަފހި  ކުިރައްށެދޭވނެ   ވިަޔފާިރަތަކށް 

ާގއިުމކުުރްނ

ަރއްިޔުތްނެގ ދިިރއުޅުުމގެ ެފންވަުރ ކުިރއެރުުވްނ 

 ިއުގިތާސދީ ކާިރާސައކާ ކުރިަމތިލުުމގެ ގާބިުލަކްނ 

ިއތުުރކުުރްނ

ެމދުާރްސާތަގއި ުފުދްނތެިރ ަދއުަލެތއް ިބާނކުުރްނ 

މި ަލނުޑަދނިޑަތއް ާހސިުލކުރުަމށް ބަެޖުޓަގއި ަކނަޑއަަޅިއަފިއވާ 

ތިީރަގއި  ަކްނަތްއަތއް  ސިާޔަސުތަތާކއި  ުމިހއްމު  ަބެއއް 

ބަާޔްނޮކްށަފއި މި ަވީނއެވެ. 

ޮކިވޑް-19 ގެ ިސްއީހ، އިޖުިތމާީއ ައިދ އިގުތާިސީދ ގެްއލްުނަތުކްނ 

ައަރއަިގތްުނ

އަުލްނ ފުިރހަަމައށް  ހަަރާކްތަތއް  ިއުގިތާސދީ  ހާަލުތަގއި،   މި 

 ަފަށއި ކުިރައށް ެގްނދެެވން ައްނަނނީ ޮކވިްޑ-19 ެގ ަވިއަރްސައްށ

ޯހިދެގްނެނެވ. ެވްކިސްނެއއް  ނުަވތަ  ފަރުާވެއއް   ެއަކީށެގްނވާ 

މުިޅ އުެޅން  ހާަލެތްއަގއި  ާއންމު  ެއކީ  ަވއިަރްސއާ  މި   ނުަވތަ 

 ުދނިެޔައށް ަދްސކުެރިވެގްނެނވެ. ެއެހްނކަުމން، ބަެޖުޓގެ ެއންެމ

 ުމިހއްމު އަމާަޒަކށްަވނީ ޮކވިްޑ-19 ެގ ިސްއީހ ިއާޖަބ ުކިރައްށ

 ެގްނިދއުާމއި، މި ަވއިަރްސއާ ެދކޮަޅށް ިހްނގާ އޮޕަރޭަޝން ާއންުމ

ަވިއަރްސ ެގ  ޮކވިްޑ-19  ަވްއަދއި،  ތެެރައށް   ަމަސްއަކްތަތުކގެ 

 ެފތުުރން ޮކްނޓްރޯްލކުރުާމއި، މި ބަލިމަުޑކަާމެއކު ިސްއހީ ާދއިާރެގ

ބަލިމަުޑކަުމެގ ިމންވަެރްއަގއި  ެމނޭްޖކުެރވޭ   ަވސީަލްތަތަކށް 

 ހާަލތު ިހެފެހްއޓުމެވެ. ިމޮގުތން، މި ބަެޖުޓަގއި ޮކވިްޑ-19 ައްށ

 ެޓްސްޓޮކށް ބަލި ެފތުރުުމގެ ކުިރން ބަީލގެ ހާަލތު ެދެނަގތުަމާށއި،

 ައަވސް ފިަޔވަުޅަތއް އެޅުަމާށއި، ިސްއހީ ާދއިާރގެ ަވސީަލްތަތާކިއ

ެއަކހެިރޮކްށ ީމުހން  ބަލިެޖިހަފއިވާ  ިއތުުރކުރުަމާށއި،   ކެޭޕިސޓީ 

 ބެެލެހްއޓުަމާށއި، ޮކވިްޑ-19 ގެ ެވްކިސން ޯހަދއި ަރއްިޔުތްނަންށ

 ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ރާަވިއަފއިާވެނެއެވ.

ަބދަލުެވއްެޖއެވެ.  ކަެމއް  ެއަތއް  އިުޖތިާމއީ  ާއެއކު  ޮކިވްޑ-19 

ިގނަ  ިއތުުރން،  ިގަނވުުމގެ  ައަދދު  ީމުހްނގެ  ެނތް  ވަީޒފާ 
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ަރއްިޔުތްނގެ ދިިރއުޅުުމގެ ހާަލަތށް ޮބޑު ަބދަެލއް ައތުެވއްެޖއެވެ. 

މި ަފދަ ަކްނކަަމށް ިރއާަޔްތޮކށް ަރއްިޔުތްނގެ ދިިރއުޅުުމގެ ެފންވަރު 

ފޯުރޮކްށިދނުަމށް  ަރްއާކތެިރަކން  އިުޖތިާމއީ  ަރނގަުޅކުރުަމާށއި 

ަވިކން  ާރަވިއަފއިެވއެވެ.  ބަެޖުޓަގއި  ިހްނގުަމށް  ޕްޮރގްރާްމަތއް 

ހާަލތު  ދިިރއުޅުުމގެ  ސަބަުބން  ގެ  ކޮިވްޑ-19  ާޚްއަސޮކށް، 

ތެެރިއން  ނިޒާުމގެ  ަރްއާކތެިރކަުމގެ  އިުޖތިާމއީ  ަބދަުލވެ، 

ެއީހތެިރަކން ޮކންެމެހން ފޯުރޮކްށޭދންެޖހޭ ފަާރްތަތަކށް ެއީހތެިރަކން 

އާާރްސުތކުރުަމށް  އަުލން  ދިިރއުުޅން  ފޯުރޮކްށިދނުަމާށއި 

މި  ަތްނފީުޒކުރުަމށް  ސިާޔަސުތަތއް  ަމުގަފިހޮކްށިދނުުމގެ 

ބަެޖުޓަގއި ާޚްއަސ ސަމާުލކަެމއްާވީނ ީދަފެއެވ.

ީމގެ ިއތުުރން، ވިަޔފާިރަތާކއި ިސާނައްތަތއް ޮކވިްޑ-19 ާއެއކު 

ެގަނއި ޮބޑު ފުރަަބްނާދެއކު ުހްއޓުަމަކށް ައއުމާ ިވިދެގން، ރިީލފް 

 2021 ފޯުރޮކްށދެުވނެވެ.  ެއހީ  މޮެރޓޯިރއަްމަފދަ  ޯލނު  ޯލާނއި، 

ުދވެލި  ިއުގިތާސދީ  ަބދަުލަގއި  ެއީހގެ  ރިީލފް  ބަެޖުޓަގއި  ގެ 

ިހްނޭގެނއެވެ.  ޕްޮރގްރާްމަތއް  ްސޓިިމއުަލސް  ެއކި  ބާުރކުރުަމށް، 

ެއސްީޑެއްފސީ  ަފިއާސީދެގން  ބަެޖުޓން  ެއކި  ިމޮގުތން، 

ެމުދވެިރޮކށް ެއިކެއކި ައއު ވިަޔފާިރަތަކށް ޯލނު ޫދކުރުާމއި، ބަެޖޓު 

ެމދުވެިރޮކށް ވިަޔފާރި ުއެފޭދނެ ެއކި ހަަރާކްތަތާކއި މަޝްޫރުއަތއް 

ކުިރައށް ެގްނިދުއން ހިެމެނެއވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް، ިއުގިތާސދު 

ީވހާެވސް ައަވަހަކށް ރީަބުއންްޑކުރުަމށް ުކދި ައދި ެމދު ަފްނީތގެ 

ިއތުުރކުރުަމާށއި  ހަަރާކްތަތއް  ިސާނައްތަތުކގެ  ވިަޔފާިރަތާކއި 

ިއންެވްސޓްަމްންޓަތުކަގއި  ކުެރވޭ  އާާރްސުތކުރުަމށް  ިއުގިތާސދު 

ެފހި ިއްނެވްސޓްަމްނޓް ިއތުުރކުރުަމށް ބާރު އެިޅަފއިާވެނެއވެ. ައދި 

ދިެވިހްނަނށް ިއތުރު ވަީޒާފަތއް ުއެފްއޭދނެ ަމގު ަފިހޮކްށިދނުަމށް 

ާވނީ  ބަެޖުޓަގއި  މި  ަތްނފީުޒކުރުަމށް  ސިާޔަސުތަތއް  ެއިކެއކި 

ުހނަރު  ުމްއަދުތަގއި  ކުރު  ިއތުުރން،  ީމގެ  ހިަމަނިއަފއެވެ. 

ޕްޮރގްރާްމަތއް  ީރ-ްސކިިލްނގ  ޕްޮރގްރާްމަތާކއި  ތަަރްއީގކުރުުމގެ 

ިހްނގުަމށް ބަެޖުޓަގއި ާވީނ ހިަމަނިއަފެއެވ.

އިގުތާިސުދގެ ވިލްުނެވިރަކްނ ިއުތުރުކުރމާިއ ިސްނަދފުާތުކުރްނ

ިސާނައަތަކށް  ެއއް  ަމިއަގނޑު  ިއުގިތާސދު  ާއެއކީ  ޮކިވްޑ-19 

ޮބަޑށް  ވަަރށް  ެގއްުލން  ދިާމވި  ޮއތުުމން  ބަޯރާސެވަފއި 

ަގއުެމްއަގއި،  ޖަޒީރާ  ާރއްެޖަފދަ  ަތަހއްމަުލކުެރިވއްެޖއެވެ. 

ައިދެވސް  ަމްނފާ  ޮއތް  ލިެބން  ިސާނައުތން  ަފތުުރވެިރކަުމގެ 

ޮބެޑވެ. ެއެހްނކަުމން ަފތުުރވެިރަކން ކުިރއެރުވުާމއި، ޕްރޮޯމުޓކުރުަމށް 

ަކނަޑއަަޅިއަފއިާވެނއެވެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން   154.2 ބަެޖުޓަގއި 

ޮއތް  ކުިރއެުރެވން  ިސާނައްތަތްއެވސް  ެއެހން  ނަމަެވސް، 

ިމންވަަރަކށް ެއީހތެރިވުަމކީ ުމިހއްުމކަެމކެވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް، 

ަމަސްއަކްތކުރުަމކީ  ޯހދުަމށް  ަރްއާކތެިރަކން  ކާޯބަތެކީތގެ 

ަދނުޑވެިރކަުމގެ  ަމްސވެިރކަާމއި  ެއެހްނކަުމން،  ުމިހއްުމކަެމކެވެ. 

ާޚްއސަ  ބަެޖުޓން  ގެ   2021 ކުިރއެރުވުަމށް  ިއުގިތާސދު 

ސަމާުލކަެމއް ީދަފިއާވެނެއވެ. ިމޮގުތން، ާރއްޭޖަގއި ަދނުޑވެިރަކން 

އެ  ަކްނަކން  ައއު  ފާިމްނގަފދަ  ޮކްނޓްެރްކޓް  ފުާޅކުރުާމެއކު 

ތެެރިއން  ނިޒާެމްއގެ  ހަުރަދނާ  ަތއާަރުފކުރުާމއި،  ިސާނައަތށް 

ަދނޑުވެިރން ުއަފްއދާ ަތެކތި ަރނގަޅު ެފންވަެރްއަގއި ެބެހްއޓުާމެއކު 

އެ ަތެކތި ާމެކްޓޮކށް ިވްއކުަމށް ަމުގަފިހޮކްށިދނުުމގެ ޕްޮރގްރާްމަތއް 

ަމްސވެިރކަުމގެ  ހިަމަނިއަފއެވެ.  ަވނީ  ބަެޖުޓަގއި  ިހްނގުަމށް 

ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތެކއް  ޮބެޑތި  ިއތުުރކުރުަމށް  ވެިލުއ-އެޑިަޝން 

ކުރުާމެއކު ާރއްޭޖގެ ުއެފްއުދްނަތއް ބޭުރަގއި ޕްރޮޯމްޓކުރުަމށް ާޚްއސަ 

ިއްސކަެމއް މި ބަެޖުޓގެ ތެެރިއން ާވނީ ީދަފެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، 
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ޭދންެޖހޭ  ަދއުަލުތން  ުއެފްއދުަމށް  ިސާނައްތަތއް  ައއު  ެއެހން 

ެއީހތެިރކަާމއި ފުުރަސތު ހުުޅވާލުަމށް ބަެޖުޓަގއި ާރަވިއަފިއެވއެވެ. 

ިއތުރު  ެއތެޭރަގއި  ިސާނައުތގެ  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ިއތުުރން  ީމގެ 

ކަލްޗަރަލް  ޮގުތން  ފުާޅކުރުުމގެ  ަފތުުރވެިރަކން  ބާަވްތަތުކގެ 

ޓޫރިޒަމް ފުާޅކުރުަމށް ިހްނގާ ހަަރާކްތަތއް ކުިރައށް ެގްނާދެނއެވެ. 

ޮގުތަގއި  ަސިއްޓަތެކްއގެ  ހެިރޓޭޖް  ުޔެންސޯކގެ  ތެެރިއން  ީމގެ 

ާރއްޭޖގެ ަބެއއް ާއސާރީ ަތްނަތން ިލްސުޓކުރުުމގެ ަމަސްއަކތް 

ކުިރައްށ ެގްނާދެނެއެވ.

ީމގެ ިއތުުރން، ބާޒާަރށް ެއްކެސސް ޯހަދިއިދނުަމާށއި ިއުގިތާސދީ 

ަދތުުރަފތުުރގެ  ެފްނވަުރގެ  ަރނގަޅު  ިއތުުރކުރުަމށް،  ހަަރާކްތަތއް 

ނިޒާެމއް ާގއިުމކުރުަމށް ޭހަދކުރުަމށް ާރަވިއަފިއެވއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމް 

ފެރީ  ަހިއ-ސްީޕޑް  ުއތުުރަގއި  ާރއްޭޖގެ  ޮގުތން،  ެފްއޓުުމގެ 

ެންޓަވރެކއް ާގއިުމކުރުަމށް ިއްނެވްސްޓކުރުަމށް ާރަވިއަފިއެވއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން، ާރއްޭޖގެ ުއތުާރއި ެދުކުނަގއި ސަަރަހްއދީ ވިަޔފާރި 

ަބނދަުރަތުކގެ ިޚދުަމްތަތއް ފުާޅކުރުާމއި ައއްޑޫ ިއްނަޓރނޭަޝނަލް 

ެއއަރޯޕާޓއި ަހނިާމދޫ ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ެއއަރޯޕޓު ތަަރްއީގކުރުަމށް 

ަވނީ ާރަވިއަފެއެވ.

ާރއްޭޖގެ  މަޝްޫރައކީ  ަބދަުލކުރުުމގެ  ގުިޅފަަޅށް  ޯޕޓް  މާލޭ 

މަޝްޫރުއގެ  މި  މަޝްޫރެއކެވެ.  ގުިޅަފިއވާ  ކުރިަމގާ  ިއުގިތާސދީ 

ައދި  ުކޑަ  ޚަަރދު  ާދއިާރަތަކށް  ެއެހން  ިއުގިތާސދީ  ތެެރިއން 

ސަޕްަލިއ- ލިިބެގްނިދއުުމން،  ިޚދުަމެތއް  ަރނގަޅު  ެފންވަރު 

ަސިއްޑަގއި ހުރި ެއކި ަދިތަތއް ފިުލިވެގްނާދެނއެވެ. މި މަޝްޫރުއގެ 

)ަމއުލޫާމތު  ެފިށެގްނާދެނެއވެ.  ަގއި  ަމަސްއަކްތ 2021  ަޢަމީލ 

ގޮޅި 2(

ލަާމުރަކުޒުކުރމާިއ  ިއުތަރްށ  ޚުިދމަތްަތްއ  ހްިނގުމާިއ  ަސުރކާުރގެ 

ަސަރަހްއީދ ަތަރްއީގ ގެެންސިދުންނ

މާލެ ފިޔަަވއި ެއެހން އަރަބން ެސްނޓަުރަތެކއް ތަަރްއީގކުރުަމކީ 

ުމިހއްމު  ެމިނެފްސޯޓގެ  ާރއްޖެ’  ‘ޖަޒީރާ  ސަުރކާުރގެ 

ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ިމޮގުތން  ަލނުޑަދނިޑެއެކވެ. 

ބަެޖުޓަގިއެވސް ސަަރަހްއދީ ތަަރްއީގައށް ިއްސަކްނދީ، ލާމަުރކަޒީ 

ިޚދުަމްތަތުކގެ  ސަަރަހްއުދަތުކގެ  ެއކި  ހަުރަދާނޮކށް،  ިހްނުގން 

ެފންވަރު ަރނގަުޅކުރުަމށް ޭހަދޮކްށަފއިެވެއވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް 

ިސްއހީ ިޚދުަމްތަތުކގެ ެފްނވަރު ަރނގަުޅކުރުަމށް ޭހަދޮކށް، ޭއގެ 

ަނތީޖާ މާލެ ފުރަަބްނުދކުރުާމެއކު ސަަރަހްއދީ ޮހސްިޕޓަުލަތުކން 

ެފންވަރު  ިޚދުަމްތަތުކގެ  ިސްއހީ  ައހަުރެވސް  ައްނނަ  ެފުނެނވެ. 

ަމިތކުރުަމށް ޮހސްިޕޓަުލަތއް ިބާނކުރުާމއި، ިއތުރު ަވސީަލްތަތއް 

ޯހދުާމއި، ޮހސްިޕޓަުލަތުކގެ ެފންވަރު ަމިތކުރުަމށް ާރަވިއަފިއެވއެވެ. 

ކުިރައްށެގްނޮގސް،  ަމަސްއަކތް  މި  ބަެޖުޓަގއި  ގެ   2021

ެލވެްލެއްއަގއި  ސަަރަހްއދީ  ާދއިާރައށްެވސް  ަތއުލީމީ 

ަރނގަުޅކުރުަމށް  ެފްނވަރު  ެމނޭްޖކުރުަމާށއި،  ަވސީަލްތަތއް 

ިއންެވްސްޓކުރުަމށް ާރަވިއަފިއެވއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން، ސަުރކާުރގެ 

ވަީޒާފަތާކއި ިޚދުަމްތަތއް ލާމަުރކަުޒކުރުަމްށަޓަކއި ިމހާރު މާޭލަގއި 

ިހްނގަުމން ައްނނަ ސަުރކާުރގެ ަބެއއް ަމަސްއަކްތަތއް އަރަބން 

ެސްނޓަުރަތަކށް ަބދަުލކުރުަމށް ަވނީ ާރަވިއަފެއެވ.

ނަުރދަމާ  ެފާނއި  ަރެށްއަގއި  ހުިރހާ  ާރއްޭޖގެ  ިއތުުރން،  ީމގެ 

 2021 ިމުނަގއި  ފުޅާ  ެއންމެ  ޭއގެ  މަޝްޫރއު  ާގއިުމކުރުުމގެ 

ަރްށަތަކށް  ެއކި  ާރއްޭޖގެ  ައދި  ެފިނެގްނާދެނެއވެ.  ައހަރު  ަވނަ 

ާގއިުމކުރުުމގެ  ަވސީަލްތަތއް  އުމްާރނީ  ައާސސީ  ޭބުނންވާ 

ަމަސްއަކްތަތްއެވސް ކުިރައށް ެގްނާދެނއެވެ. )ަމއުލޫާމތު ގޮޅި 7(



32

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ިވަޔފިާރަތަކްށ ުކރިައްށ ެދވޭެނ ފިަހ މަާހުއލްެއ ގިާއމުުކުރްނ

ިގނަ  ބަެޖުޓން  ަދއުަލުތގެ  ކުިރއެރުވުަމށް  ވިަޔފާިރަތއް 

މަޝްޫރުއަތެކއް ިހްނގުަމކީ ުމިހއްުމކަެމކެވެ. ެއެހްނކަުމން 2021 

ެއކި  ާރއްޭޖގެ  ައަދަދަކށް  ެއަކީށެގްނވާ  ބަެޖުޓަގިއެވސް  ގެ 

ައދި  ެގްނާދެނއެވެ.  ކުިރައށް  މަޝްޫރުއަތއް  ސަަރަހްއުދަތުކަގއި 

ަދއުަލުތގެ މާިލއްަޔުތގެ ަގާވިއަދށް ެގެންސަފިއވާ ަބދަުލަތާކެއކު، 

ދިެވހި ުކްނުފިނަތަކާށއި މަޝްޫރުއަތއް ިހްނގަުމްނދާ ސަަރަހްއެދްއގެ 

ެއވޯްޑކުރުަމށް ާޚްއސަ ިއްސކަެމއް  ވިަޔފާިރަތަކށް މަޝްޫރުއަތއް 

ލިޭބެނއެވެ. 

ަދށްެވަފިއާވތީ،  ހާަލތު  ވިަޔފާިރަތުކގެ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ެއކި ަވސީަލްތަތއް ޭބުންނޮކްށެގން ވިަޔފާިރަތުކގެ އޮޕަރޭަޝްނަތއް 

ޯހަދިއިދނުާމއި،  ކެިޕޓަލް  ަވރިކްނގ  ފުާޅކުރުަމށް،  ަފަށއި 

ަމުގަފިހކުރުަމށް  ިވްސުންނަތަކށް  އީާޖދީ  ޚިޔާުލަތާކއި  ައއު 

ބަެޖުޓަގއި  ަފޭސަހޮކްށިދނުަމށްެވސް  ޯހުދން  ަފިއސާ  ޭބުނންވާ 

ާރަވިއަފިއެވއެވެ. 

ދޭ  ާއންުމްނަނށް  ވިަޔފާިރަތަކާށއި  ަދއުަލުތން  ިއތުުރން،  ީމގެ 

ިޚދުަމްތަތއް ަފޭސަހކަާމެއކު ިދނުަމާށއި ަގާވިއުދަތއް ުލިއކުރުަމށް، 

ވީ ެއންމެ ބޮަޑަކށް ިޚދުަމްތަތއް ޮއންަލިއްނކުރުާމއި، ެއްއާތުކން 

ާރަވިއަފިއެވއެވެ.  ާގއިުމކުރުަމށް  މަުރކަެޒއް  ލިޭބެނަފދަ  ިޚދުަމތް 

ހަަމެއެހންމެ، ިއުގިތާސދީ ތަަރްއީގަގއި އަިމއްލަ ވިަޔފާިރަތުކގެ ައދި 

ަމަސްއަކްތަތއް  ފުާޅކުރުަމށް  ަދއުރު  ިއްނެވްސޓްަމްންޓގެ  ފޮިރން 

ިހްނގުަމށްެވްސ ހިަމަނިއަފއިާވެނެއެވ.

މުގެ  ދިިރުއޅު ަރްއިޔުތްނގެ  ޚުިދމަތްަތކިާއ  އިޖުިތމާީއ  ައިދ  އާްނމު 

ފްެނަވުރ ުކރިއުެރުވްނ

ަރއްިޔުތްނގެ ދިިރއުޅުުމގެ ެފންވަރު ަރނގަުޅކުރުަމްށަޓަކއި ަދއުަލުތން 

ަރއްިޔުތްނަނށް  ަރނގަުޅޮކށް،  ެފްނވަރު  ިޚދުަމްތަތުކގެ  ެއކި  ދޭ 

ޭއގެ ސަބަުބން ަމްނާފކުާރނެ ަކްނކަަމށް ާވންެޖެހެއވެ. ިމޮގުތން 

ޑިިޖޓަަލއިްޒކުރުާމއި  ިޚދުަމްތަތއް  ިގނަ  ދޭ  ަރއްިޔުތްނަނށް 

ޮއންަލިއްނޮކށް ިޚދުަމތް ިދނުަމށް ިއތުރު ސަމާުލކަެމއް ދެޭވެނއެވެ. 

ިމޮގުތން ަހއްާޖއި އުމްާރގެ އަުޅކަަމށް ާޚްއަސޮކށް ަހދާ ޯޕޓަލް 

ނޭަޝނަލް  ތަަރްއީގކުރުާމއި  ޯޕޓަލް  ިސޓިެޒން  ީއ-ާފސް  ާއއި 

ިސްނގަލް ިވންޑޯ މަޝްޫރއު ާފަހަގކުެރެވެއެވ.

ަރްއާކތެިރކަުމގެ  އިުޖތިާމއީ  ަރއްިޔުތްނގެ  ިއތުުރން،  ީމގެ 

ައދި  ރާަވިއަފއިެވއެވެ.  ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް  ޕްޮރގްރާްމަތއް 

ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ަރއްިޔުތްނަނށް ދިާމެވަފިއވާ ަދިތަތުކން 

އަަރިއަގތުަމށް ާޚްއސަ ޕްޮރގްރާްމަތއް ބަެޖުޓަގއި ރާަވިއަފއިާވެނއެވެ. 

ަރށްަރަށށް  ަބދަުލެވެގން  ހާަލތު  ދިިރއުޅުުމގެ  ތެޭރަގއި  ީމގެ 

ޭބުންނވާ  އާާރްސުތކުރުަމށް  އަުލން  ދިިރއުުޅން  ހިޖުަރޮކށް 

ެއީހތެިރަކްނ ފޯުރޮކްށިދުންނ ހިެމެނެއެވ.

ިޚދުަމްތަތއް ލާމަުރކަުޒކުރުުމގެ ތެެރިއން އިުޖތިާމއީ ިޚދުަމްތަތއް 

ިނންމުުމގެ  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ަކްނކޮުޅަތުކަގއި  ެއކި  ާރއްޭޖގެ 

ަލނުޑަދނިޑަތއް  ިޚދުަމްތަތުކގެ  އިުޖތިާމއީ  ިއތުުރން، 

ަކްނަތްއަތއް  ލާޒިުމކުރާ  ާޤޫނުނަތުކން  ެއކި  ާހސިުލކުރުަމާށއި، 

ާހސިުލކުރުަމށް ބަެޖުޓަގއި ސަމާުލަކން ީދަފިއާވެނއެވެ. ިމޮގުތން 

ިސްއހީ ާދއިާރގެ ިޚދުަމްތަތުކގެ ެފްނވަރު ަރނގަުޅކުރުަމށް ިއްނދިރާ 

ާގްނދީ މެމޯިރއަލް ޮހސްިޕޓަާލއި ހުޅުމާލެ ޮހސްިޕޓަުލަގއި ިއތުރު 

ިޚދުަމްތަތއް ަތއާަރުފކުެރޭވެނއެވެ. ިމޮގުތން ެމްނޓަލް ހެްލތު ުނަވތަ 
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ަންފާސނީ ބަިލަތަކށް ފަުރާވިދނުުމގެ ގާބިުލަކން ިއތުުރކުރުަމާށއި 

ލޮުލގެ ފަުރވާ އަްޕގްރޭްޑކުރުަމށް ާރަވިއަފިއެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، 

ވަީޒާފގެ  ފުާޅކުރުާމއި  ަތއުލީމު  ުހނަރު ތަަރްއީގކުރުާމއި ދުުރްނދޭ 

ިއްސކަެމއް  ބަެޖުޓން  ަތއްޔާުރކުރުަމށް  ޒުާވުނން  ބާޒާަރށް 

ކުޭޅނެ  ކުޅިވަރު  ިއތުުރކުރުަމށް  ދުަޅހެޮޔަކން  ައދި  ީދަފއިެވއެވެ. 

ަވސީަލްތަތއް ާރއްޭޖގެ ެއކި ަކްނކޮުޅަތުކަގއި ާގއިުމކުރެޭވެނއެވެ. 

ައދި ކުިޅވަުރގެ ަވސީަލްތަތއް ެއެހން ހަުރަފަތަކށް ެގްނިދއުުމގެ 

ިވްސުނން ބަެޖުޓން ެފްނާނެނެއެވ.

ާރއްޭޖގެ  ާއއި  މާލެ  ަރްއާކތެިރޮގަތަކށް  ީވާހެވސް  ތިާމެވްއަޓށް 

ަރށްަރުށަގއި ުކނި ެމނޭްޖކުރުަމށް ަވސީަލްތަތއް ާގއިްމކުރުަމާށއި، 

ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ިއުގިތާސދު އަުލން އާާރްސުތކުރެޭވއިރު 

ތެެރިއން  ސިާޔަސުތަތުކގެ  ތަަރްއީގގެ  ދެެމެހްއެޓިނވި 

ިއާއަދކުަރނިވި ަހަކަތައށް ިއތުރު ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތްއކުުރްނަފދަ 

ަކްނަކްނ ކުރުަމށް 2021 ގެ ބަެޖުޓަގއި ާވީނ ހިަމަނިއަފެއެވ.

ެއިކެއކި  ުކަޑކުރުަމްށަޓަކއި،  ޮތއްެޖުހން  މާޭލގެ  ިއތުުރން،  ީމގެ 

ޕްޮރގްރާްމަތއް ރާަވިއަފއިެވއެވެ. ިމޮގުތން މާޭލގެ ެވިހކަލް ޮތއްެޖުހން 

ެހދުާމއި،  ާޖގަ  ާޕިކްނގ  އިމާާރްތަތާކއި،  ާޕިކްނގ  ަމުދކުރުަމށް 

ަތއާަރްފކުރުާމއި  ޗާެޖއް  ޮކންޖެަޝން  ަމުދކުރުަމށް  ެވިހކަލް 

ިޚދުަމތް  ިމނީަބސް  މާޭލަގއި  ފުާޅކުރުަމށް  ަދތުުރަފތުރު  ާއންމު 

ަތއާަރްފކުުރްނެވްސ ހިެމެނއެވެ. 

ަރއްިޔުތްނަނށް ދިމާެވަފިއވާ ެއންމެ ބޮޑު ަދއްަޗކީ ޯބހިާޔަވިހކަުމގެ 

މަޝްޫރުއަތއް  ައއު  ޯބހިާޔަވިހކަުމގެ  ކަުމަގިއވުާމެއކު،  ަދިތަކން 

ެފށުަމށް ޭބުނންވާ ިއުކިއޓީ ިދނުަމށް ބަެޖުޓން ާޖގަ ީދަފއިާވެނއެވެ. 

ިމޮގުތން، ޮކންމެ ައހަަރުކެވސް ެއއް ިމްނަގނެޑްއަގއި ަހުއިސްނގ 

ާރަވިއަފިއެވއެވެ.  ިދނުަމށް  ިއުކިއޓީ  އެޅުަމށް  ުޔިނުޓަތއް 

ޯބހިޔާަވިހކަުމގެ މަޝްޫރުއަތއް ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ރާަވިއަފއިަވނީ 

ަފިހ ދިިރއުުޅްނ ކޯޕަރޭަޝން ެމުދވެިރޮކށެވެ.  

އިގުތާިސީދ ކާިރާސައކާ ުކިރމިަތލުމުގެ ގިާބލަުކްނ ިއުތުރުކުރްނ

ޮކިވްޑ-19 އާ ެއކީ، ިއުގިތާސދީ ކާިރާސައކާ ކުރިަމިތވާ ިހނދު، 

އަަރިއަގތުަމށް  ކުރިަމތިލުަމާށއި،  ކާިރާސައކާ  އެ  ަދއުަލުތން 

ަދއުަލުތން ޚަަރުދކުރުުމގެ ުމިހއްުމަކން ެފިނެގްނދިަޔއެވެ. ޮކވިްޑ-

19 ގެ ިއުގިތާސދީ ލޮޅުާމެއކީ ިއޮކނޮިމކް ރިީލފް ެޕކޭްޖގެ ތެެރިއން 

ެއީހތެިރަކން  ބަެޖުޓން  ާއންުމްނަނށް  ވިަޔފާިރަތަކާށއި  ިގނަ 

ފޯުރޮކްށީދަފިއެވެއވެ. ައދި ިސްއހީ ަވސީަލްތަތއް ާގއިުމކުރުަމާށއި، 

ޮކްށަފިއެވއެވެ.  ޭހަދެއއް  ޮބޑު  ަރްއާކތެިރކަަމށް  އިުޖތިާމއީ 

ނަމަެވސް، މި ަފދަ ހާަލަތަކށް ދުރާަލއި ަތއްޔާރުެވަފއި ެނތުުމގެ 

ސަބަުބްނ ަދިތަތާކ ދިމާެވަފިއެވެއެވ.

ކާިރާސައކާ  ައހަުރަތުކަގއި،  ޮއތް  ކުިރައށް  ެއެހްނކަުމން 

ިމޮގުތން  ިއތުުރކުަރންެޖެހެއވެ.  ގާބިުލަކން  ކުރިަމތިލުުމގެ 

ފުާޅކުރުާމއި،  ިއތުަރށް  ަފްނޑް  ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  ޮސވްިރން 

ާގއިުމކުރުަމކީ  މަުރކަެޒއް  ާޚްއސަ  ެމނޭްޖކުރުަމށް  ކާިރާސަތއް 

ުމިހއްމު ކަެމެކވެ. ައދި ަދއުަލުތން މި ަފދަ ކާިރާސައަކށް ަފިއސާ 

ަރްއާކޮކށް، ިއްނެވްސްޓކުރެިވަފއި ހުރުަމކީ އަަވަހށް، ެއަކީށެގްނވާ 

 2021 ަމުގަފިހާވެނކަެމކެވެ.  އިޖާަބިދނުަމށް  ިމްނވަަރަކށް 

މަުރކަެޒއް  ާޚްއސަ  ެމނޭްޖކުރުަމށް  ކާިރާސަތއް  ބަެޖުޓަގއި  ގެ 

ާގއިުމކުރުަމާށއި، ނޭަޝނަލް ޑިާޒްސޓަރ ެމނޭޖްަމްނޓް ޮއތޯިރޓީ 

ޮސވްިރން  ައދި  ރާަވިއަފއިެވެއވެ.  ހަުރަދާނކުރުަމށް  ިއތުަރށް 

ޖަާމކުރުަމށް  ަފިއސާ  ަކނަޑއަަޅިއަފިއވާ  ަފްނަޑށް  ޑިވެލޮޕްަމްނޓް 

ާރަވިއަފިއެވއެވެ. 
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މުެދރްާސތާަގިއ ފުުދްނތިެރ ަދުއލެަތްއ ިބާނުކުރްނ

ޮކިވްޑ-19 ގެ ިއުގިތާސދީ ލޮޅުާމެއކު، ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ަވނީ 

ހާަލތު  ަރއްިޔުތްނގެ  ނަަމެވސް،  ަދށްެވަފެއވެ.  ޮބަޑށް  ވަަރށް 

ެމދުވެިރޮކށް  ބަެޖޓު  ސަުރކާުރން  ިހެފެހްއޓުަމށް  ަދްށވިަޔުނދީ 

ިގަނުގނަ ފިަޔވަުޅަތެކއް އަަޅިއަފިއވުާމެއކު، ޚަަރުދަތއް ޖުމުަލޮކށް 

ައހަރު   2020 ަވނީ  ެޑިފިސޓް  ބަެޖޓު  ނަމަެވސް،  ކުަޑކުރި 

ެޑިފިސޓް  ައހަުރެވސް  ަވނަ   2021 ައދި  ބޮުޑެވަފެއވެ. 

ޮބުޑާވެނއެވެ. ެއެހްނކަާމެއކު، ަދއުަލުތގެ ދަަރިނެވސް ަވނީ ވަަރށް 

ޮބުޑަތން ބޮުޑެވަފއެވެ. 

ދަަރނި  ކުަޑޮކށް،  ެޑިފިސޓް  ެމދުާރްސާތަގއި  ެއެހްނކަުމން، 

ިފްސކަލް  ިމްނަގނަޑަކށް  ދެެމެހްއެޓިނވި  ައއުަމކީ  ކުަޑކުރަުމން 

ބަެޖޓު  ެމދުާރްސާތގެ  ުމިހއްުމކަެމެކވެ.  ެގަނއުަމކީ  ޕޮިލސީ 

ކުަޑކުރުަމާށއި  ައހަަރށް  ައހަުރން  ެޑިފިސޓް  ެއކުލަވާަލިއަފިއަވނީ 

ދަަރިނ ުކަޑކުރުަމްށ ސަމާުލަކްނީދެގްނނެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓގެ ަލނުޑަދނިޑަތއް 

ިމހާރު  ާރަވިއަފިއަވީނެވސް  ޚަަރުދކުރުަމށް  ާހސިުލކުރުަމށް 

ެއފިަޝްންޓޮކްށެގްނނެވެ.  ޚަަރުދަތއް  ެއިކެއކި  ިހނގަުމްނދާ 

ހުިރހާ  ިޑްސކްރީަޝނަރީ  ނުަވތަ  ޮކްނޓްރޯްލކުެރވޭ  ިމޮގުތން، 

ަޚަރެދްއ 2021 ގެ ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ޮކްނޓްރޯްލޮކްށަފެއވެ. ިމޮގުތން 

މަރާާމާތއި،  ަދތުުރަފތުާރއި،  ަމަސްއަކްތކުރުާމއި،  ިއތުުރގަީޑަގއި 

ިޚދުަމާތއި ުމދަަލށް ކުރާ ޭހދަ ޮކްނޓްރޯްލކުެރޭވެނއެވެ. ައދި ޑަބަލް 

ެޕންަޝން ަމްއސަަލަތއް ަހއްުލކުރުަމށް ަމަސްއަކްތކުރެޭވެނއެވެ. 

ޯހދުުމަގއި  ޮކްނިސއުމަބަްލސް  ެމިޑކަލް  ާއއި  ާއަސްނދަ  ައދި 

ެމްކސިމަމް  ިރއާަޔްތޮކށް  ަކްނަތްއަތަކށް  ބޮުޑެވެގްނދާ  ޚަަރދު 

ިދއުަމށް  ެމިޑިސްނައށް  ެޖނެިރކް  ައދި  ޕްަރިއިސްނގ  ީރެޓއިލް 

ސަުރކާރު  ައދި  ރާަވިއަފއިެވއެވެ.  ަބދަުލކުރުަމށް  ސިާޔަސތު 

ބަެޖަޓށް  ހަުރަދާނކުރުާމއި،  ިހްނުގން  ުކްނުފިނަތުކގެ  ިހްއާސވާ 

ބަޯރާސވާ ިމްނވަރު ުކަޑކުރުަމށް ިއސްާލހީ ފިޔަވަުޅަތއް އެޅުަމާށއި، 

ސަްބސިީޑަތުކން  މުރާަޖާއޮކށް،  ސަްބސިީޑަތއް  ިއންޑިެރްކޓް 

ަބްއަޓްނކުރުަމށް  އަުލން  ޮގަތށް  ަމްނާފކުަރިނވި  ަރއްިޔުތްނަނށް 

ާރަވިއަފިއެވެއެވ.

2. މުެދރްާސތާގެ ފްިސަކލް ްސްޓެރެޓީޖ

ިފްސކަލް ޕޮިލސީ ެއކުލަވާލުަމްށަޓަކއި ޮކންމެ ައހަަރކު ިމިންސޓްރީ 

ެއކުަލވާަލއެވެ.  ްސޓްެރޓެީޖެއއް  ިފްސކަލް  ިފޭންންސިއން  ޮއފް 

ަދއުަލުތގެ ޚަަރަދށް ިޒންާމވުުމގެ  މި ިފްސކަލް ްސޓްެރޓެީޖައކީ 

ިމޮގުތން،  ްސޓްެރޓެީޖެއެކވެ.  ަތއްޔާުރކުރާ  ަދުށން  ާޤޫނުނގެ 

ަތއްޔާުރކުރުަމްށަފހު  ްސޓްެރޓެޖީ  ިފްސކަލް  ައހަުރެވސް  މި 

މި  ައދި  ިހްއާސޮކްށަފެއވެ.  މަޖިީލަހްށަވނީ  ަރއްިޔުތްނގެ 

ްސޓްެރޓެޖީ ަވނީ ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންންސގެ ވެްބަސިއުޓަގއި 

ާޝިއުއޮކްށަފެއެވ.

ަތއްޔާުރކުރުުމގެ  ބަެޖޓު  ެއކުަލވާލުަމކީ  ްސޓްެރޓެޖީ  ިފްސކަލް 

ްސޓްެރޓެޖީ  ިފްސކަލް  ހަުރަފެތެކވެ.  ުމިހއްމު  ޕްޮރެސްސގެ 

ކުރާ  ފްރޭްމަވރްކަގއި  ިފްސކަލް  ެމދުާރްސާތގެ  ިބާނކުަރނީ 

ަމއްަޗށް  ައްނދާާޒަތުކގެ  މި  ަމއްަޗށެވެ.  ައްނދާާޒަތެކްއގެ 

ިބާނޮކށް، ިފްސކަލް ޕޮިލސީ ެގްނާދނެ ިމސްރާބު ަކނަޑއެޅުަމށް 

ިފްސކަލް  ެމދުާރްސާތގެ  ިމޮގުތން  މަޝްވަާރކުރެެވއެވެ. 

ްސޓްެރޓެީޖއާ ގުޭޅޮގުތން ވަޒީުރްނގެ މަޖިީލުހަގއި މަްޝވަާރކުެރވި، 

ިފްސކަްލ ްސޓްެރޓެީޖ ެއްނޑޯްޒކުރެިވަފިއެވެއެވ.



ްުވުރ
ަަސއ

 ތ
ިއ ަތާ
ާލ ހ
ލް 
ަކ ިްސ

 ފ
ައިދ

ީދ 
ިާސ
ތ ިގު
 އ
ގެ ްޖޭ
ާރއ

ިެވިހ
ދ

1

35

11,900.7 
15,164.2 

17,306.2 18,578.5 20,258.7 
22,223.0 23,231.8 

14,692.8 

21,128.5 
23,076.6 

27,650.2 

13,666.3 
16,539.4 

21,440.9 
25,306.5 

22,497.6 
26,522.8 

28,994.7 30,627.7 
33,431.5 

38,598.4 38,250.3 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 -

 5,00 0.0

 10,0 00.0

 15,0 00.0

 20,0 00.0

 25,0 00.0

 30,0 00.0

 35,0 00.0

 40,0 00.0

 45,0 00.0

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100 %

ޑެފިސިޓް އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ ޚަރަދު

ޗާުޓ 20: ާރްއޖޭގެ ފްިސަކލް މްިސާރުބ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ބަެޖޓު  ެމދުާރްސާތގެ  ބަެޖާޓއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ެއކުލަވާަލިއަފއި މި ަވނީ މި ިފްސކަލް ްސޓްެރޓެީޖގެ ަމއްަޗށެވެ. 

ިމޮގުތން ޭބސްަލިއން ބަެޖޓު ެހދުަމށް ހުިރހާ ޮއީފަހަކށް ބަެޖޓު 

ސީިލްނގ ީދަފިއަވނީ މި ްސޓްެރޓެީޖަގއި ހިެމނޭ ސިާޔަސުތަތއް 

 2021 ިއތުުރން  ީމގެ  ިބާނޮކށެވެ.  ަމއްަޗށް  ަތްނފީުޒކުރުުމގެ 

ޭބުންނވާ  ެމދުާރްސާތގެ ބަެޖުޓން ާހސިުލކުަރން  ައހަާރއި  ަވނަ 

ަލނުޑަދނިޑަތއް ިބާނޮކްށަފއިަވނީ މި ްސޓްެރޓެީޖަގއި ާރަވިއަފިއވާ 

ޮގަތށެވެ. 

ެއކުަލވާަލިއަފއިަވނީ  ްސޓްެރޓެޖީ  ިފްސކަލް  ގެ   2021-23

ިއުގިތާސދީ  ދިާމވި  ސަބަުބން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ެމދުާރްސާތަގއި 

ައދި އިުޖތިާމއީ ެގއްުލްނަތުކން އަަރިއަގތުަމާށއި ަރއްިޔުތްނަނށް 

ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ  ދަަމަހްއަޓއި  ެފންވަރު  ިޚދުަމްތަތުކގެ  ދޭ 

މި  ެއޮގުތން  ަމއްަޗެށވެ.  ަބދަުލކުރުުމގެ  ިމސްރާަބަކށް  ައއު 

ާއންމު  ެމދުާރްސާތަގއި  ުހަށހަަޅިއަފިއާވނީ  ްސޓްެރޓެީޖަގއި 

ާޖަގިއން  ލިބޭ  ުކަޑޮކްށެގން  ޚަަރދު  ުކަޑކުރުަމާށއި  ޚަަރުދަތއް 

ިއުގިތާސދީ ައއު ިމސްރާަބަކށް ަގއުމު ަބދަުލކުރުަމާށއި ިއުގިތާސދު 

އިުޖތިާމއީ  ިއތުުރކުރުަމާށއި  ވިުލންވެިރަކން  ިސްނަދާފުތޮކށް 

ދުަޅހެޮޔަކން ިއތުުރކުރުަމށް ކުަރންެޖހޭ ޚަަރުދަތއް ކުރުަމެށވެ. ައދި 

ޮކިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ބަެޖުޓގެ ަފިއޭންނިސްނގ ގެޕް ބޮުޑވެ، 

ދަަރނި ިއތުރުވި ނަމަެވސް، ެމދުާރްސާތަގއި ބަެޖުޓގެ ެޑިފިސޓް 

ެގަނއުަމށް  ދަަރނި  ިމްނަގނަޑަކށް  ދެެމެހްއެޓނިވި  ކުަޑޮކށް، 

ަމުގަފިހކުރުުމގެ ަމއްަޗެށވެ. )ާޗޓު 20(

3. ަދުއލުަތގެ އާމްަދީނ

ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ހަމަެޖްއސުުމގެ ެއންމެ ުމިހންމު ަވސީަލަތކީ 

ަދއުަލަތށް ލިބޭ އާްމަދީނއެވެ. ައދި ިފްސކަލް ޕޮިލީސގެ ެއންމެ 

ުމިހންމު ެއއް އާަލަތކީެވސް ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނއެވެ. އާްމަދީނގެ 

ިއްނެސްނިޓްވަތއް  ިއުގިތާސުދގެ  ެމދުވެިރޮކށް  ސިާޔަސުތަތއް 

ަބދަުލކުެރެވެއވެ. ައދި ަދއުަލުތގެ ުމްއަސނިދަކން ހަަމހަަމޮގެތްއަގއި 

ެބހުަމށް ބާުރއެެޅއެވެ. ައދި އާްމަދނީ، ަވިކން ާޚްއަސޮކށް ެޓްކސް 
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ޗާުޓ 21: އާމްަދނީައއި ހިލޭ އީެހ ުކރިައާރ މްިނަވުރ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ަބއިވެރިުވން  ަރއްިޔުތްނގެ  ިހްނގުުމަގއި  ަދއުަލތް  އާްމަދީނައކީ 

ައދި  ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ  ެއެހްނކަުމން  ކަެމެކވެ.  ަދްއަކިއދޭ 

މާލީ ނިޒާމު ައހަުރން ައހަަރށް ހަުރަދާނކުރުަމްށަޓަކއި، އާްމަދީނއާ 

ަބދަުލަތއް  ެގްނނަ  ަކްނަތްއަތާކއި ސިާޔަސުތަތަކށް  ގުުޅްނހުރި 

ދެެމެހްއެޓިނިވ ޮގެތްއަގއި ަތްނފީުޒކުރުަމކީ ުމިހއްުމކަެމެކެވ.

ަދއުަލަތށް ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ލިެބނީ ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިބޭ 

އާްމަދނީ ާއއި ެޓްކސް ޫނން ޮގްތޮގުތން ލިބޭ އާްމަދީނއެވެ. ީމގެ 

ިއތުުރން ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގިއެވސް ަދއުަލަތށް އާްމަދނީ ލިެބެއެވ.

3.1 އާމްަދނީައްށ ައްނަނ ަބަދލު

އާްމަދނީ  ަތއާަރުފކުރުާމއި  ނިޒާެމއް  ެޓުކުހގެ  ޒަާމނީ  ާރއްެޖައށް 

ިއތުުރކުރުަމށް ކުރި ަމަސްއަކްތަތުކގެ ިއތުުރން ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު 

ކުިރއަރަުމްނިދއުާމެއކު ާފިއުތވި ައހަުރަތުކަގއި ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ 

ައއީ ައހަުރން ައހަަރށް ިއތުުރވަުމްނނެވެ. )ާޗޓު 21( ިއުގިތާސަދށް 

ދިާމވި ެއކި ޮގންެޖުހްނަތކާ ގުިޅެގން އާްމަދނީ ިއތުރުވި ިމންވަރު 

ެއކި ައހަުރަތުކަގއި ަބދަލުވި ނަަމެވސް، 2015 ިއްނ 2019 

ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް އާްމަދނީ ާއއި ހިލޭ ެއހީ ިއތުުރވަުމްނދާ 

ޭރޓު ެއވަރެްޖޮކށް ހުރީ 9.0 ިއްނަސްއަތިއަގެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން 

މި ުމްއަދުތަގއި ހިލޭ ެއހީ ުނހިަމަނއި އާްމަދނީ ިއތުރުެވަފއިަވނީ 

މި  ހަމަިމާއެއކު  ިއްނަސްއަތިއްނނެވެ.   8.1 ެއވަރެްޖޮކށް 

ުމްއަދުތގެ ތެޭރަގއި ަދއުަލަތށް ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިުބނު އާްމަދނީ 

ެޓްކސް  ކުިރއަާރަފިއާވއިރު،  ިއްނަސްއަތިއން   8.9 ެއވަރެްޖޮކށް 

ޫނން ޮގްތޮގުތން ލިުބނު އާްމަދނީ އެވަރެްޖޮކށް ކުިރއަާރަފއިަވނީ 

6.0 ިއްނަސްއަތިއްނނެވެ. ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިުބނު އާްމަދީނގެ 

ކުިރއެުރން ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ިބނާެވަފިއަވނީ މި ުމްއަދުތަގއި 

ެޓުކުހގެ ސިާޔަސުތަތަކށް ެގެންސަފިއވާ ަބދަުލަތަކެށވެ. )ާޗޓު 

)22

ނޮިމނަލް ޖީޑީޕީ ކުިރއަރާ ިމްނވަާރއި އާްމަދނީ ކުިރއަރާ ިމންވަރާ 

ައހަރު  ަވނަ   2019 ައަހާރިއ  ަވަނ   2018 އަަޅއިބަާލއިރު، 

ާފަހަގކުެރެވއެވެ.  ަދށްެވަފއިާވަކން  ިމންވަރު  ކުިރއަރާ  އާްމަދނީ 

ާއްމަދީނ  ައްށ   2019 ިއްނ   2015 ނަަމެވސް،  ެއެހން 
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މި  ކުިރއަާރަފއިާވއިރު،  ިއްނަސްއަތިއން   9.0 ެއވަރެްޖޮކށް 

ުމްއަދުތަގއި ނޮިމނަލް ީޖޑީޕީ އެވަރެްޖޮކށް ކުިރއަާރަފއިަވނީ 8.8 

ިއްނަސްއަތިއްނެނވެ. )ާޗޓު 22(

ޮކިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން 2020 ަވނަ ައހަުރގެ އާްމަދނީ ާއއި 

ެލެވްލައްށ  ެގ  އާްމަދނީ 2019  ަދްށވެ  ބޮުޑަތުނން  ެއހީ  ހިލޭ 

ަވަނ   2020 ަލާފކުެރެވއެވެ.  ރުޫޖއަާވެނކަަމށް  ެމދުާރްސާތަގއި 

ައހަާރއި ެމދުާރްސާތަގއި އާްމަދީނައށް ައްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ 

ަބދަލު ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ިބނާާވނީ ޮކިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން 

ައުތެވަފިއވާ ިއުގިތާސދީ ލޮޅުުމން އަަރިއަގނެ، ިއުގިތާސދު އަނބުރާ 

ިއާއަދވުަމށް ަނގާ ުމްއަދަތެށވެ. ެއެހން ނަަމެވސް، ިއުގިތާސދީ 

ިރަކވަީރައށް ާވސިުލވުަމށް އަޅާ ފިަޔވަުޅަތުކގެ ިއތުުރން އާްމަދނީ 

ިބާނަވނީ ޖުމުަލޮކށް ިއުގިތާސދީ ހާަލަތްށކަުމަގިއވުުމން، އާްމަދނީ 

މި  ަތއާަރުފުނކުާރނަމަ،  ސިާޔަސުތަތެކއް  ައއު  ިއތުުރކުރުަމށް 

ުމްއަދުތަގއި ނޮިމނަލް ޖީޑީޕީ ކުިރއަރާ ިމންވަރު، އާްމަދނީ ކުިރއަރާ 

ިމންވަަރްށވުރެ ަމިތާވެނކަަމށް ބެެލެވެއެވ.

3.2  ޮނިމަނލް ީޖީޑޕީގެ ންިސަބުތްނ އާމްަދީނ

ަވަނ   2017 ަފުހން،  ަތއާަރުފކުރި  ނިޒާެމއް  ެޓުކުހގެ  ޒަާމނީ 

ަދއުަލަތށް  ިނސްަބުތން  ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ހަަމައށް  ައހަރާ 

ީމގެ  ިއތުރުވަުމްނނެވެ.  ައހަަރށް  ައހަުރން  ައއީ  އާްމަދނީ  ލިބޭ 

ލިބޭ  ަދއުަލަތށް  ިމްނވަަރަކށް  ކުިރއަރާ  ިއުގިތާސދު  ސަބަަބކީ 

ަތއާަރުފކުރުާމއި،  ީފަތއް  ެޓުކާހއި  ައއު  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ 

ެޓްކސް ޭރުޓަތއް ބޮުޑކުރުާމއި، “ެޓްކސް ޭބސް” ފުާޅކުުރން ަފދަ 

ަކްނަތްއަތުކން އާްމަދނީ ިއތުުރެވެގން ިދއުމެވެ. ެއެހން ނަަމެވސް، 

2016 ަވނަ ައހަަރްށަފހު އާްމަދނީ ކުިރއަރާ ިމްނވަރު ނޮިމނަލް 

ަގއުމީ  ިދއުާމެއކު،  ަދްށވަުމން  ިމްނވަަރށްވުރެ  ކުިރއަރާ  ީޖޑީޕީ 

މަޑުެޖިހަފިއެވއެވެ.  އާްމަދނީ  ިނސްަބުތން  ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ 

ލިބޭ  ޮގުތަގއި  ެޓުކުހގެ  ިނސްަބުތން  ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ 

އާްމަދނީެވްސ ކުިރއަަރީނެވްސ ހަމަ މި ަފަދިއްނނެވެ. 

ުހަށހަޅާ  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

އާްމަދނީ  ޖުމުލަ  ިނސްަބުތން  ޖީޑީީޕގެ  ަކްނަތްއަތުކން  ައއު 
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ކުިރއަާރެނކަަމށް ބެލެުވނު ނަަމެވސް، މި ިނސްަބުތން ެޓުކުހން 

ަމިއަގނޑު  ީމގެ  ބެލެެވއެވެ.  ަދްށާވެނކަަމށް  އާްމަދނީ  ލިބޭ 

ފަުރުދްނގެ  ވިަޔފާިރަތަކާށއި  ައހަރު  ަވނަ   2020 ަސަބަބީކ 

އާްމަދީނައށް ޮކްށަފިއވާ ައސަރު 2021 ަވނަ ައހަުރގެ އާްމަދީނން 

ަނާގ ެޓްކްސަތުކން ެފިނެގްނިދއުމެވެ. 

ިނސްަބުތން  ީޖޑީީޕގެ  ެމދުާރްސާތަގއި  ައހަާރއި  ަވނަ   2021

އާްމަދނީ  ބެެލެވނީ  ކުިރއަާރެނކަަމށް  ިހެފެހްއޓި،  އާްމަދނީ 

ެގ  ޮކވިްޑ-19  ަކްނަތްއަތުކން  ައއު  ކުރާ  ިއތުުރކުރުަމށް 

ސަބަުބން އާްމަދީނައށް ޮކްށަފިއވާ ައސަރު ކުަޑކުރެިވެގްނިދއުާމއި 

ަރނގަުޅެވެގްނިދއުާމެއކު  ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ  ެމދުާރްސާތަގއި 

ައދި  )ޓީީޖެއްސޓީ  ެޓްކްސަތުކން  ލިބޭ  ިގަނިއން  އާްމަދނީ 

ކުިރއާ  އާްމަދނީ  ލިބޭ  ެޓްކްސަފދަ(  ަނގާ  ަފިއާދިއން  ވިަޔފާީރގެ 

ެއްއހަަމައުކން ލިެބްނަފާށެނީތެއވެ. )ާޗޓު 23(

3.3 2020 ަވަނ ައަހުރގެ އާމްަދނީ އާއި ހިލޭ އީެހ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ާފްސޮކްށަފިއވާ 

ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  ހިލޭ  ާއއި  އާްމަދނީ  ަދއުަލަތށް  ބަެޖުޓަގއި 

29,921.6 މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ުރފިޔާ  މިިލައން  ޮގުތަގއި 17,852.3  ެޓުކުހގެ  ތެެރިއން  ީމގެ 

ޮގްތޮގުތން  ޫނން  ެޓްކސް  ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވއިރު،  ލިޭބެނކަަމށް 

6,854.4 މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ުރފިޔާ  މިިލައން   5,214.9 ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  ހިލޭ  ައދި 

ޖުމުލަ  ިއތުުރން  ީމގެ  ައްނދާާޒޮކްށަފިއެވެއވެ.  ލިޭބެނކަަމްށެވސް 

ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ތެޭރަގއި  ެއީހގެ  ހިލޭ  ާއއި  އާްމަދނީ 

ުހަށހަަޅިއަފިއވާ ައއު ަކްނަތްއަތުކން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ 

2,586.8 މިިލައން ުރފިާޔެވްސ ހިަމަނިއަފިއެވެއެވ.

ބަލިމަުޑކަމާ   ގެ  ޮކވިޑް-19  ދިާމެވަފިއވާ  ައހަރު  ަވނަ   2020

ިއުގިތާސދީ ލޮޅުާމއި ވިަޔފާރި ހަަރާކްތަތަކށް  ާރއްޭޖގެ  ގުިޅެގން 

ަވނީ  އާްމަދނީ  ަދއުަލުތގެ  ައހަުރގެ  މި  ެގއްލުާމެއކު  ލިބެުމްނދާ 
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ފާސްކުރި 2020 ރިވައިޒްކުރި   2020

ބޮުޑަތުނން ަދށްެވަފއެވެ. ައދި ިމަކްނކަަމށް ިރއާަޔްތޮކށް ަދއުަލަތށް 

ަދްއަކންެޖހޭ ަފިއސާ ެދްއކުުމަގއި ުލިއަތެކްއެވސް ަވނީ ެދިވަފއެވެ. 

ެއެހްނކަުމން 2020 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލަތށް އާްމަދނީ ާއއި ހިލޭ 

 14,692.8 ަލާފކުެރެވނީ  ިމހާރު  ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ެއީހގެ 

މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ މި ައހަަރށް ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރި 

ިއްނަސްއަތ   50.9 އަަޅއިބަާލއިރު  ެއީހއާ  ހިލޭ  ާއއި  އާްމަދނީ 

ަދށް ައަދެދކެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް 

ިމހާރު ަލާފޮކްށަފއި ަވނީ 10,138.2 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ 

ިއްނަސްއަތ   43.2 ައަދަދށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ައށް   2020

ލިޭބެނކަަމށް  ޮގްތޮގުތން  ޫނން  ެޓްކސް  ައދި  ައަދެދެކވެ.  ަދށް 

 2020 ުރފިާޔައކީ  މިިލައން   2,430.4 ަލާފޮކްށަފިއވާ  ިމހާރު 

ަދްށ  ިއްނަސްއަތ   64.5 ައަދަދށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ައށް 

ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  ހިލޭ  ިއތުުރން  ީމގެ  ައަދެދެކވެ. 

ިމހާރު ަލާފކުެރެވނީ ައްނދާާޒކުރި ައަދަދށްވުރެ 59.3 ިއްނަސްއަތ 

ަދުށން 2,124.3 މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. )ާޗޓު 24(

3.3.1 2019 ަވަނ ައަހާރ ައަޅިއަބލިާއުރ ިލބެޭނަކަމްށ 

ައްނާދޒާުކާރ އާމްަދީނ

ހިލޭ  ާއއި  އާްމަދނީ  ލިުބނު  ަދއުަލަތށް  ައހަރު  ަވނަ   2019

ެއީހއާ އަަޅއިބަާލއިރު 2020 ަވނަ ައހަރު ނިޭމއިރު ަދއުަލަތށް 

 36.8 ެއހީ  ހިލޭ  ާއއި  އާްމަދނީ  ަލާފކުރާ  ިމހާރު  ލިޭބެނކަަމށް 

ިއްނަސްއަތިއން ަދށްާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 2019 ަވނަ ައހަރު 

ާފަހަގކުެރވޭ  ާދއިރާ  ޓޫރިޒަމް  ކުިރއަަރއި  ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ 

ިމްނވަަރަކށް ކުިރއެރި ނަމަެވސް، ކޮިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން 2020 

ަވނަ ައހަރު ިއުގިތާސދު 29.3 ިއްނަސްއަތިއްނ ަދްށާވެނަކަމްށ 

 73.1 ަފތުުރވެިރން  ޒިޔާަރްތކުރާ  ާރއްެޖައށް  ަލާފކުރެވުާމއި 

ިއްނަސްއަތިއްނ  ަނިއްޓްސ 67.0  ެބްޑ  ައިދ  ިއްނަސްއަތިއްނ 

ަދްށާވެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުރުާމެއކު، 2020 ަވނަ ައހަުރގެ 

ައަހާރ  ަވަނ   2019 ެއހީ  ހިލޭ  ާއއި  އާްމަދނީ  ަދއުަލުތގެ 

އަަޅއިބަާލއިރު ޮބުޑަތުންނ ަދްށާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް 

އަަޅއިބަާލއިރު،  ައހަރާ  ަވނަ   2019 އާްމަދނީ،  ައްނދާާޒކުެރވޭ 

ޮގްތޮގުތން  ޫނން  ެޓްކސް  ަދށްވެ،  ިއްނަސްއަތިއން   38.7

ލިޭބނެ ކަުމަގއި ައްނދާާޒކުރެވޭ އާްމަދނީ 56.2 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ަދްށާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިބޭ އާްމަދނީ ަދްށާވެނކަަމށް ިމހާރު ބެލެެވނީ 

ީމގެ  މަޑުެޖިހަފިއާވީތއެވެ.  ަފތުުރވެިރަކން  ލޮޅުާމެއކު  ިއުގިތާސދީ 

ސަބަުބން، ޓޫރިޒަމް ާދއިާރިއން ީސދާ ޮގުތން ލިބޭ އާްމަދީނކަަމްށވާ 

ޗާޖު،  ސަރިވސް  ެއއަރޯޕޓް  ީޖެއްސޓީ،  ާދއިާރގެ  ޓޫރިޒަމް 

ަދްށެވެގްނާދެނއެވެ.  އާްމަދނީ  ލިބޭ  ެޓުކުހން  ގްީރން  ައދި 

ވިަޔފާިރަފދަ  ާއންމު  ަދތުުރަފތުާރއި  ިސާނައަތކީ  ަފތުުރވެިރކަުމގެ 
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ޓީޖެީއްސޓީ އިްމޯޕްޓ ޑުިއޓީ ޖީޖެީއްސޓީ ބީީޕޓީ ިލރޯިސުޓަތުކެގ ކު    ިއްންޓެރްސާޓއި
ޑިވިެޑްނޑް 

ްގރްީނ ެޓްކސް  އޭޑެީއފް  ޭއެއްސސީ ްޓ ޮންނ ެރޒިެޑން 
ެޓްކސް  ވުިތޯހްލޑިްނގ

ްޓ  ޭބްންކ ްޕޮރފި
ެޓްކސް 

 -

 1,000.0

 2,000.0

 3,000.0

 4,000.0

 5,000.0

 6,000.0

ލިބުނު  2019 ރިވައިޒްކުރި   2020

ޗާުޓ 25: 2019 ަވަނ ައަހުރ ިލުބުނ ައދި 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ިރަވއިޒްުކރި އާމްަދީނގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ިސާނައެތްއކަުމން،  ބަޯރާސވާ  ިސާނައްތަތެކއް  ިގނަ  ެއެހން 

ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނައަތށް ކުރާ ޭނެދވޭ ައސަރު ިއުގިތާސުދގެ 

ސަބަުބން  ީމގެ  ކުާރެނއެވެ.  ާދއިާރަތަކްށެވސް  ެއެހިނެހން 

ަދއުަލަތށް ޖީީޖެއްސީޓގެ ޮގުތަގއި ލިބޭ އާްމަދީނެވސް 2019 

އާ އަަޅއިބަާލއިުރ ަދަށްށާދެނެއެވ.

ނިޒާމު  ެނގުުމގެ  ެޓްކސް  އާްމަދީނން  ައހަރު  ަވނަ   2020

ަފިއދާ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ަތްނފީޒުެވެގްނިދއުާމެއކު 

ފުުރަސތު  ައްނދާާޒކުރުުމގެ  އަިމއްަލައށް  ވިަޔފާިރަތުކން 

ހުުޅިވެގްނދިަޔެއވެ. ެއެހްނކަުމން 2020 ަވނަ ައހަރު ކޮިވްޑ-19 

ގެ ސަބަުބން ވިަޔފާިރަތުކގެ ަފިއާދައށް ޮކްށަފއިވާ ޭނެދވޭ ައސަރު 

ޮގުތަގއި ލިިބަފިއވާ  2020 ގެ ފުަރތަމަ ިއްނޓެރިމް ޕޭަމްނުޓގެ 

އާްމަދީނން ަވނީ ާފަހަގެވަފއެވެ. ހަމަިމާއެއކު ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދީ 

ަމޑުެޖހިަލިއަފިއވުާމެއކު  ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19  ަހަރާކްތަތްއ 

ިއތުުރން  ަދށްވުުމގެ  ިމްނވަރު  އިމްޯޕުޓކުރާ  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ 

ާދއިާރަގއި  ިސްއހީ  ޮގުތން  ަރްއާކތެރިވުުމގެ  ިއން  ޮކިވްޑ-19 

ިޑުއޓީ  ަތެކީތގެ  ެސިނަޓއިަޒރަފދަ  ަތެކއްާޗއި  ޭބުންނކުރާ 

އާްމަދނީެވސް  ލިބޭ  ިޑުއީޓން  އިމްޯޕޓް  ާމުފކުރަުމްނިދއުާމެއކު 

ޮބުޑަތުންނ ަދްށާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ެޓްކސް ޫނން ޮގްތޮގުތން ލިބޭ އާްމަދނީ ިމދިޔަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 

ަދށްާވނެ ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން 2020 

ަވނަ ައހަުރގެ 2 ުކާއޓަުރަގއި ަދްއަކންެޖހޭ ޓޫރިޒަމް ބިމު ކުލި 

ެދްއުކން ަފްސޮކްށިދނުެމެވ. ީމގެ ިއތުުރން ެއެހން ައހަުރަތުކަގއި 

ކޭްޝފްޯލގެ  ުކްނުފިނަތަކށް  ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ިގނަ  ަފިއދާވާ 

ަދިތަކން ދިމާެވަފއިާވތީ މި ައހަރު ިޑވިެޑްންޑގެ ޮގުތަގއި ލިޭބނެ 

ހަަމެއެހންމެ،  ަލާފކުެރެއވެ.  ަދްށާވެނކަަމށް  އާްމަދީނެވސް 

ދިެވހިާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުރާ ަފތުރުވެިރްނގެ ައަދދު ަދްށވުާމެއކު 

ާއ   2019 އާްމަދނީ  ލިބޭ  ީފން  ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  ެއއަރޯޕޓު 

އަަޅއިބަާލއިުރ ަދްށާވެނއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެއކި ަގއުުމަތުކން ހިލޭ ެއީހގެ 

ެއހީ  ހިލޭ  ބެެލވުާމެއކު  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ަފިއސާ  ދޭ  ޮގުތަގއި 

2019 އާ އަަޅއިބަާލއިރު 83.9 ިއްނަސްއަތިއން ިއތުުރާވެނކެަމށް 

ބެެލެވެއވެ. )ާޗޓު 25(
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މްިނަވާރ  ައްނާދޒާުކިރ  ައްށ   2020  3.3.2

ައަޅިއަބލިާއުރ ައަހުރގެ ިނަޔލްަށ ިލބެޭނަކަމްށ ިމހާުރ 

ލަފުާކާރ އާމްަދީނ

ައހަުރގެ ިމާހަތަނށް އާްމަދނީ ާއއި ހިލޭ ެއހީ ލިިބަފިއވާ ޮގަތާށއި، 

ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނައަތާށއި ެއެހިނެހން 

ިބާނޮކށް،  ލޮުޅްނަތަކށް  ބެެލވޭ  ައްނާނެނކަަމށް  ާދއިާރަތަކށް 

އާްމަދނީ  ބެެލވޭ  ލިޭބެނކަަމށް  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ަދއުަލަތށް 

ާއއި ހިލޭ ެއހީ ކުިރން ައްނދާާޒކުރިވަރާ އަަޅއިބަާލއިރު ޮބުޑަތުނން 

ައްނާނެނކަަމށް  ަދށްވުެމއް  ޮބޑު  ެއންމެ  ިމޮގުތން  ަދށްާވެނެއވެ. 

ބެެލެވީނ ަދއުަލަތްށ ެޓުކުހެގ ޮގުތަގއި ލިބޭ އާްމަދީނައށެވެ. 

ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ެޓުކުހގެ  ިމހާރު  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

ިމްނވަަރށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  ިމްނވަަރކީ  ައްނދާާޒކުރާ 

ާއ  ޮކވިްޑ-19  ިމްނވަެރެކވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ   43.2

ަމޑުެޖހިަލިއަފއިވުާމެއކު،  ިސާނައތް  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ގުިޅެގން 

ސަރިވސް  ެއއަރޯޕޓް  ައދި  ެޓްކސް  ގްީރން  ޓީީޖެއްސޓީ، 

ބޮުޑަތން  އާްމަދނީ  ަލާފޮކްށަފިއވާ  ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ޗާުޖގެ 

ިސާނައަތށް  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ައދި  ބެެލެވެއެވ.  ަދށްާވެނކަަމށް 

ާދއިާރަތަކށް  ެއެހިނެހން  ިއުގިތާސުދގެ  ައސަރު  ޭނެދވޭ  ކުރާ 

ލިބޭ  ޮގުތަގއި  ޖީީޖެއްސީޓގެ  ަދއުަލަތށް  ސަބަުބން  ކުރުުމގެ 

ވިަޔފާރި  ިގނަ  ިއތުުރން  ީމގެ  ަދަށްށާދެނެއވެ.  އާްމަދީނެވސް 

އިމްޯޕްޓކުރާ  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މަޑުެޖިހަފިއވުާމެއކު  ހަަރާކްތަތއް 

ިމންވަރު ަދްށާވެނކަަމށް ިމހާރު ބެލެޭވތީ އިމްޯޕޓް ިޑުއީޓން ލިބޭ 

ވިަޔފާިރަތަކށް  ހާަލުތަގއި  މި  ައދި  ަދްށާވެނއެވެ.  އާްމަދީނެވސް 

ަފިއާދިއން ަނގާ  ަދިތަކން ދިާމވަުމްނާދތީ، ވިަޔފާީރގެ  ަފިއާސގެ 

ެޓުކުހން ލިބޭ އާްމަދީނގެ ަބެއއް ެވސް ނުލިޭބެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ބަާލއިރު،  އާްމަދީނައށް  ލިބޭ  ޮގްތޮގުތން  ޫނން  ެޓްކސް 

ަފތުރުވެިރކަުމގެ ިސާނައަތށް ކުރާ ޭނދެވޭ ައސަުރގެ ސަބަުބން 

އާްމަދނީ  ލިބޭ  ޮގުތަގއި  ީފގެ  ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  ެއއަރޯޕޓް 

ައްނދާާޒކުިރވަަރްށވުރެ ަދްށާވެނކަަމށް ބެެލެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން 

ސަުރކާރު ިހްއސާވާ ުކްނުފިނަތާކއި ވިަޔފާިރަތަކށް ކޭްޝފްޯލައށް 

ޮގުތަގއި  ިޑވިެޑންްޑގެ  ބެލެޭވތީ،  ކުާރެނކަަމށް  ައސަރު  ޭނެދވޭ 

ސަުރކާަރށް ލިޭބެނކަަމށް ކުިރން ައްނދާާޒކުރި ަފިއސާ ޮބުޑަތުނން 

ަދށްާވެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ިރޯސުޓަތުކން ަދްއކާ ބިމު ކުީލގެ 

ކުިލން  މި  ަފްސޮކްށީދަފިއާވތީ،  ެދްއުކން  ކުލި  ުކާއޓަުރގެ   2

ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  އާްމަދނީ،  ައްނދާާޒކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް 

އާްމަދީނައްށވުެރ ަދށްާވެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ޯހދުުމަގއި  ަފިއސާ  ަދްއަކންެޖހޭ  ަދއުަލަތށް  ިއތުުރން  ީމގެ 

މަޑުަޖްއސާަލއި  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ފިަޔވަުޅަތއް  އަޅަުމްނދާ 

ުލިއަތެކއް  ިގނަ  ެދްއކުުމަގއި  ަފިއސާ  ަދްއަކންެޖހޭ  ަދއުަލަތށް 

ސަބަުބްނެވސް  ަކްނކަުމގެ  މި  ިނންަމިއަފިއވުާމެއކު  ިދނުަމށް 

އާްމަދނީ ައްނދާާޒކުރި ިމންވަަރްށވުެރ ަދްށާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ައއު  ުހަށހެޅި  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ައހަރު  ަވނަ   2020

ލިޭބެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   2,586.8 ަކްނަތްއަތުކން 

ައހަުރގެ  ތެެރިއން  ަކްނަތްއަތުކގެ  މި  ައްނދާާޒޮކްށަފއިެވއެވެ. 

ެނގުުމގެ  ެޓްކސް  އާްމަދީނން  ަތްނފީުޒކުެރިވަފއިަވނީ  ިމާހަތަނށް 

ީފަތަކށް  ަކްސޓަްމސް  ޭރުޓަތާކއި  ިޑުއީޓގެ  އިމްޯޕޓް  ނިޒާާމއި 

ެގނެުވނު ަބދަުލަތެކވެ. މި ަކްނކަުމން އާްމަދނީ ިއތުުރާވެނކަަމށް 

ަމޑުެޖހިލުާމެއކު  ހަަރާކްތަތއް  ވިަޔފާރި  ނަމަެވސް،  ބެެލުވނު 

ވަީޒާފިއން  ުމަވއްަޒުފން  ަމުދވުާމއި  ިމންވަރު  އިމްޯޕްޓކުރާ 

ކުަޑކުރަުމްނދާ  ުމސާރަ  މުަވއްަޒުފްނގެ  ަވިކކުރަުމްނިދއުާމއި 
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ޓީޖީއެސްޓީ އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ ޖީޖީއެސްޓީ ބީޕީޓީ ލިރިސޯޓުތަކުގެ ކު އި  އިންޓްރެސްޓާ
ޑިވިޑެންޑް

ގްރީން ޓެކްސް އޭއެސްސީ އޭޑީއެފް ޓް  ނޮން ރެޒިޑެން
ކްސްވިތުހޯލްޑިންގ ޓެ

ޓް  ބޭންކް ޕޮްރފި
ޓެކްސް

ފާސްކުރި 2020 ރިވައިޒްކުރި   2020

ޗާުޓ 26: 2020 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކރި ައދި ިރަވއިޒްުކރި އާމްާދީނގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ެޓުކުހން  ަނގާ  އުޖޫަރިއން  މުަވއްަޒުފްނގެ  ަދނިޑވަުޅަގއި،  މި 

ިޑުއީޓްނާނއި  އިމްޯޕޓް  ޮގެތްއަގއި  ޖުމުލަ  ާއއި  އާްމަދނީ  ލިބޭ 

ެއެހިނެހން ަކްސޓަްމސް ީފަތުކން އާްމަދނީ ލިޭބެނކަަމށް ކުިރން 

ައްނދާާޒކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް  ިމހާރު  ިމްނވަަރށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި 

އާްމަދނީ ަދްށާވެނއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ައހަުރގެ ތެޭރަގއި އާްމަދނީ 

ތެެރިއން  ަކްނަތްއަތުކގެ  ައއު  ުހަށހަަޅިއަފިއވާ  ިއތުުރކުރުަމށް 

ެގނެުވނު  ިއސްާލުހަތއް  ާޤޫނނީ  ޭބުންނވާ  ަކްނަތްއަތަކށް  ިގނަ 

ނަމަެވސް، ކޮިވްޑ-19 ގެ ހާަލތާ ގުިޅެގން ިމަކްނަކން މި ައހަރު 

އާްމަދނީ  ިނންަމިއަފިއވުާމެއކު  މަޑުަޖްއސާލުަމށް  ަތްނފީުޒކުުރން 

ޖުމުަލޮގެތްއަގއި  ަކްނަތްއަތުކން  ައއު  ުހަށހެޅި  ިއތުުރކުަމށް 

ލިޭބެނކަަމށް ކުިރން ައްނދާާޒކުރި ިމންވަަރްށވުރެ ަދށްާވެނކަަމށް 

ިމހާރު ަލާފކުެރެވެއވެ. )ާޗޓު 26(

3.3.3 2020 ަވަނ ައަހުރ އާމްަދީނގެ ިސާޔަސުތަތަކްށ 

ައިއްސަފއިވާ ަބަދލު

ޮކިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަމާ ގުިޅެގން 2020 ަވނަ ައހަރު ާރއްޭޖގެ 

ިއުގިތާސދީ  ސަބަުބން  ލޮޅުުމގެ  އަަރިއަފިއވާ  ިއުގިތާސަދށް 

ަރއްިޔުތްނަނށް  ާއންމު  ވިަޔފާިރަތަކާށއި  ަމދުވެ  ހަަރާކްތަތއް 

ދިާމެވަފިއވާ މާލީ ަދިތަތާކެއކީ ަދއުަލަތށް ބަަލިއަގްނނަ ަފިއސާ 

ިމޮގުތގެ  ުލިއަތެކއް ިދނުަމށް ަވނީ ިނންަމިއަފއެވެ.  ެދްއކުުމަގއި 

ަމިތން މި ައހަރު ސަުރކާަރށް ަދްއަކންެޖހޭ ކުީލގެ ަބެއއް 2021 

މި  ީސާދޮގުތން  ަފްސޮކްށީދަފއިާވތީ  ެދްއކުަމށް  ައހަރު  ަވނަ 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި 949.2 މިިލައން ުރފިޔާ ޫދޮކށްަލިއަފިއެވއެވެ. 

އާްމަދީނައށް  ަދއުަލުތގެ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ިއތުުރން  ީމގެ 

ަދއުަލަތށް  ނަަމެވސް  ައސަުރުނކުިރކަުމަގިއވީ  ީސާދޮގުތން 

ަދްއަކންެޖހޭ ަފިއސާ ެދްއކުުމަގއި ިއތުރު ުލިއަތެކއް ަވނީ ީދަފއެވެ. 

ިމޮގުތން މި ައހަރު ތެޭރަގއި ީދަފިއވާ ުލިއަތުކގެ ަތުފސީލު ަސުފހާ 

55 ަގިއ އެަވީނެއެވ.
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ޭނޝަނަލް ސްޓޫޑެންޓް ޯލން ސްކީމާއި އެޑިއުކޭޝަން އެސިސްޓަންސް ޯލން ސްކީމްގެ ޯލނުތައް އަނބުރާދެއްކުން 01 މާރިޗް 2020 އިން ފެށިގެން 6 
މަސްދުވަހު މުއްދަތަށް ފަސްޮކށްދިނުން.

26 މާރިޗު 2020

ޑިއުޓީ  ޮކންޒިއުމަބަލްސްއިން  މެޑިކަލް  ބައެއް  ތަކެއްޗާއި  ހޭންޑް ސެނިޓައިޒަރފަދަ  އަދި  ޑިސްއިންފެކްޓަންޓް  އާއި  ޕީޕީއީ  ގުޅިގެން  ބަލިމަޑުކަމާ  ގެ  ކޮވިޑް-19 
މާފުޮކށްދީފައިވާކަން އިއުލާނުކުރުން.

30 އޭޕްރީލް 2020

19 މާރިޗު 2020 އިން 30 ޖޫން 2020 އާ ދެމެދު ވިޒާ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ދައްކަންނުޖެހޭ ޮގތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އިއުލާނުކުރުން.  21 މޭ 2020

1 އެޕްރީލް 2020 އާއި 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އާ ދެމެދު ހިނގާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ދިވެހި ުރފިޔާއިން ޓީޖީއެސްޓީ ދެއްކިދާނެކަމަށް އިއުލާނުކުރުން.  15 ޖޫން 2020

ތިރީގައިވާ ޓެކްސްތައް ދެއްކުން ތިރީގައިވާ ތާރީޚުތަކަށް ފަސްކުރުން:

ބީޕީޓީ: 16 އޮގަސްޓު 2020	 

އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ދައްކާ ފުރަތަމަ އިންޓެރިމް: 31 އޮގަސްޓު 2020	 

15 އޭޕްރީލް 2020 ނުވަތަ އެ ތާރީޚުގެ ފަހުން އަންނަ ނުވަތަ އައިސްފައިވާ ޓެކުހުގެ ސުންގަޑިތަކުގެ އައު ސުންގަޑި: 23 ޖުލައި 2020	 

ޮއފީސް ބަންދާ ނުވަތަ މީރާ ހުޅުވާ ފުރަތަމަ ތިން ހަފުތާއާ ދިމާވާ  ޮއންލައިންޮކށް ދެއްކުމަށް ލާޒިމުޮކށްފައިވާ ޓެކްސް ދެއްކުމުގެ ސުންގަޑިތަކުގެ ތެރެއިން 
ސުންގަޑިތަކުގެ އައު ސުންގަޑި - 23 ޖުލައި 2020

15 ޖޫން 2020

1 އެޕްރީލް 2020 އާއި 30 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އާ ދެމެދު ހިނގާ ޓެކްސް ނެގޭ މުއްދަތުތަކަށް ދިވެހި ުރފިޔާއިން ޓީޖީއެސްޓީ ދެއްކިދާނެކަމަށް އިއުލާނުކުރުން.  16 ޖޫން 2020

ކުންފުނިތަކުގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ފީ 31 ޑިސެންބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ޖޫރިމަނާއަކާ ނުލައި ދެއްކޭނެކަމަށް އިއުލާނުކުރުން.  17 ޖޫން 2020

އިންސްޯޓލްމަންޓަށް ބަހައިލައިގެން ފައިސާ ދެއްކުމުގައި ދީފައިވާ ލުއިތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާއި، އިތުރަށް ލުއިޮކށް އެންޯފސްމަންޓް ޮޕލިސީ އިސްލާހުކުރުން.  20 ޖޫން 2020

2020 ގެ 3 ވަނަ އަދި 4 ވަނަ ކުއާޓަރަށް ދަްއކަންޖެހޭ ޓޫރިޒަމް ރިސޯޓު ކުއްޔާއި ޖޫން އިން ޑިސެންބަރު 2020 އާ ދެމެދު ދައްކަންޖެހޭ އެހެނިހެން ކުލި 
2021 އިން ފެށިގެން ދެއްކުމަށް ފަސްޮކށްދީފައިވާކަން އިއުލާނުކުރުން.

28 ޖޫން 2020

15 ޖުލައި 2020 ގެ ނިޔަލަށް ވާކް ވިޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ދައްކަންނުޖެހޭ ޮގތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އިއުލާނުކުރުން.

19 މާރިޗު 2020 އިން 31 އޮގަސްޓު 2020 އާ ދެމެދު ވާކް ވިޒާ ފިޔަވައި އެހެނިހެން ވިޒާގެ މުއްދަތު ހަމަވާ ފަރާތްތަކަށް ޖޫރިމަނާ ދައްކަންނުޖެހޭ 
ޮގތަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން އިއުލާނުކުރުން.

01 ޖުލައި 2020

މީރާއަށް ބަލައިގަންނަ ޓެކްސް ނޫން އެހެން ފައިސާ ބަލައިގަތުމުގެ އައު ސުންގަޑިއަކީ 16 ޖުލައި 2020 ކަމުގައި ކަނޑައެޅުން.  05 ޖުލައި 2020

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ބޭންކުތަކުން 2020 ވަނަ އަހަރު ދައްކަންޖެހޭ ޑިވިޑެންޑް ބަހާއިރު އެމްއެމްއޭއިން ހުއްދަ ޯހދުމަށް ބޭންކުތަކަށް އެންގުން.

ޯނޓް: ބޭންކް ޮއފް މޯލްޑިވްސްގެ ޕލކ ގެ 37 ވަނަ އަހަރީ އާންމު ޖަލްސާގައި ފާސްޮކށްފައިވަނީ އެމްއެމްއޭގެ ހުއްދަ ލިބުނުހާ އަވަހަކަށް ޑިވިޑެންޑް ބެހުމަށް.

10 ޖުލައި 2020 /

31 އޮގަސްޓު 2020

ަކއުންސިލްތަކަށް ބަލައިގަންނަ ކުލީގެ ތެރެއިން ކުލި ދެއްކުން ލުއިޮކށްދިނުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން މާރިޗު ާއއި ޮއކްޓޫބަރާ ދެމެދު ދައްކަންޖެހޭ ކުލީގެ ތެރެއިން 
ޮކންމެ 6 މަހެއްގެ ކުލި، އެ 6 މަހާ ޖެހިގެން އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ދެއްކުމަށް ފަސްކުރުމަށް ނިންމުން. 

2 ސެޕްޓެންބަރު 2020

1 ސެޕްޓެންބަރު 2020 އިން ފެށިގެން މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޯލނު ސްކީމުގެ ޯލނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުން.   2 ސެޕްޓެންބަރު 2020

ސަބްސިޑިއަރީތަކަށް ދޫޮކށްފައިވާ ބައެއް ޯލނުތަކަށް ޮމރެޯޓރިއަމް ދީފައިވާތީ އެއަށް ދައްކާ އިންޓްރެސްޓް ދެއްކުން ފަސްކުރުން.  -

ޮކިވޑް-19 އާ ގުިޅގްެނ ަދުއލަަތްށ ަދްއަކްނޖެހޭ ަފއިާސ ެދްއުކމުަގިއ ދަީފއިވާ ލުިއަތުކގެ ަޓިއމްލައްިނ
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ަމިއަގނޑު  އާމްަދީނގެ  ައަހުރ  ަވަނ   2020  3.3.4

ަބިއަތްއ

އިމްޯޕްޓ ިޑުއީޓ

ތެެރިއން،  އާްމަދީނގެ  ަލާފކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ެޓުކުހގެ 

ަލާފކުރެެވނީ  ިމހާރު  ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ިޑުއީޓގެ  އިމްޯޕޓް 

2,243.2 މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ިމއީ 2019 ަވނަ ައހަރު އިމްޯޕޓް 

ިއްނަސްއަތ   34.3 އާްމަދީނައށްވުރެ  ލިުބނު  ޮގުތަގއި  ިޑުއީޓގެ 

ަދށް ައަދެދެކވެ. ހަމަިމާއެއކު، 2020 ައށް ައްނދާާޒކުރި އާްމަދނީ 

އަަޅއިބަާލއިރު ިމއީ 37.4 ިއްނަސްއތަ ަދށް ައަދެދކެވެ. ޮކވިްޑ-

19 އާ ގުިޅެގން ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ިއުގިތާސދީ ިގނަ ހަަރާކްތަތއް 

މަޑުެޖިހެގްނިދއުާމެއކު ާރއްޭޖައށް އިމްޯޕުޓކުރާ ިމްނވަުރެވސް ަވނީ 

ަދަށްށޮގްސަފއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން މި ބަލިަމުޑކަމާ ގުިޅެގން ުދނިޭޔގެ 

ބާޒާުރަގއި ަތެކީތގެ ައުގަތއްެވސް ަވނީ ަދްށެވަފއެވެ. ިމަކްނކަުމގެ 

ޮބުޑަތުނން  އާްމަދނީ  ލިޭބނެ  ިޑުއީޓން  އިމްޯޕޓް  ސަބަުބން 

ަދށްާވެނެއވެ. މި ައހަަރށް އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހެޅި ައއު 

އިމްޯޕްޓގެ  ެއްކސްޯޕޓް  ދިެވހިާރއްޭޖގެ  ތެޭރަގއި  ަކްނަތްއަތުކގެ 

ަތްނފީުޒކުެރވި  ިމހާރު  ިއސްާލހު  ުހަށހެޅި  ެގަނއުަމށް  ާޤޫނަނށް 

ިމިއން އާްމަދނީ ިއތުރުާވެނކަަމށް ބެލެުވުނކަުމަގއިވީ ނަަމެވސް، 

ޮކިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން އަަރިއަފިއވާ ލޮޅުާމެއކު އިމްޯޕޓް ިޑުއީޓން 

ލިބޭ އާްމަދީނެވސް ޖުމުލަ ޮގެތްއަގއި ބެލެެވނީ ަދށްާވެނކަަމށެވެ. 

)ާޗޓު 25 ައދި 26(

ބިޒްންަސ ައދި ޕޮްރަޕރޓީ ެޓކްްސ

މި ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ބިްޒަނސް ައދި ޕްރޮަޕރޓީ ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި 

ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުަރނީ 3,436.1 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 

ިމއީ ކުިރން ައްނދާާޒކުރި ައަދަދށްވުރެ 14.7 ިއްނަސްއަތ ައިދ 

ިއްނަސްއަތިއެގ   3.0 އާްމަދީނައށްވުރެ  ލިުބނު  ަގއި   2019

ތެެރިއން  ެޓުކުހގެ  ޕްރޮަޕރޓީ  ައދި  ބިްޒަނސް  ަދްށވުެމެކވެ. 

ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި އާްމަދނީ ލިެބނީ ބިީޕީޓން ލިބޭ އާްމަދނީ 

ާއއި ޭބްނކް ޕްޮރިފޓް ެޓްކސް ައދި ިވުތހޯްލިޑްނގ ެޓުކުހން ލިބޭ 

އާްމަދީނއެވެ. 

ޮބޑު  ެއންމެ  ަބިއން  ެޓުކުހގެ  ޕްރޮޕަރޓީ  ައދި  ބިްޒަނސް 

އާްމަދީނެއއް ިހްއާސކުަރނީ ވިަޔފާީރގެ ަފިއާދިއން ެނގޭ ެޓްކސް 

)ބީީޕޓީ( އެވެ. 2020 ަވނަ ައހަަރކީ އާްމަދީނން ެޓްކސް ެނގުުމގެ 

ާޤޫނުނގެ ަދުށން ވިަޔފާީރގެ ަފިއާދިއން ެޓްކސް ަދްއކާ ފުަރތަމަ 

ައހަރެވެ. ިމޮގުތން ބީީޕީޓގެ ޮގުތަގއި )ސޯލް ޕްރޮޕްަރިއަޓރްސގެ 

ަވަނ   2020 ހިަމަނިއެގން(  ެޓްކސް  ަދްއާކަފިއވާ  ަފިއާދިއން 

ިމިލައްނ   1,978.0 ަލާފކުރެެވނީ  ިމހާރު  ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު 

 10.5 އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2019 ިމއީ  ުރފިާޔެއވެ. 

ިއްނަސްއަތިއގެ ައދި ކުިރން ައްނދާާޒކުރި ައަދދާ އަަޅއިބަާލއިރު 

2.0 ިއްނަސްއަތިއެގ ަދށްވުެމެކެވ.

ެޓްކސް  ަބިއން  މި  ވިަޔފާިރަތުކން  ައހަރު  ަވނަ   2020

ާއއި  ިއްނޓެރިމް  ެދަވނަ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2019 ަދްއާކަފިއަވީނ 

ައަހަރްށ  ަވަނ   2019 ޕޭަމްނޓެވެ.  ަފިއނަލް  ައހަުރގެ  އެ 

ަދްއާކަފއިަވނީ  ޕޭަމްންޓަތއް  ަދްއާކަފއިވާ  ވިަޔފާިރަތުކން 

ަދުށްނނެވެ.  ާޤޫނުނގެ  ެނގުުމގެ  ެޓްކސް  ަފިއާދިއން  ވިަޔފާީރގެ 
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ީމގެ ިއތުުރން މި ައހަރު ތެޭރަގއި އާްމަދީނން ެޓްކސް ެނގުުމގެ 

ފުަރތަމަ  ައހަުރގެ  ަވނަ  ަދްއަކންެޖހޭ 2020  ަދުށން  ާޤޫނުނގެ 

ިއްނޓެރިމް ޕޭަމްނޓް އެ ފަާރްތަތުކން ަވނީ ަދްއާކަފއެވެ. 2019 

ަވނަ ައހަުރގެ ިއްނޓެރިމް ޕޭަމްނޓް ަދްއާކަފއިަވނީ ކުރީ ައހަުރގެ 

ަފިއާދައށް ިބާނޮކށް ކަުމަގއިާވތީ ާއއި 2019 ަގއި ވިަޔފާިރަތުކގެ 

ަދްއާކަފިއާވ  ައަހަރްށ  ަވަނ   2019 ިއތުުރެވަފިއާވތީ  ަފިއދާ 

ެޓްކްސ ަވީނ 2018 ަވަނ ައަހަރްށ 2019 ަގިއ ަދްއާކަފިއާވ 

ެޓުކހާ އަަޅއިބަާލއިރު ިއތުރުެވަފއެވެ. ެއެހން ނަމަެވސް 2020 

ޮބުޑަތުނން  ަފިއސާ  ިއްނޓެރިމް  ލިިބަފއިވާ  ައހަަރށް  ަވނަ 

ެނގުުމގެ  ެޓްކސް  އާްމަދީނން  ސަބަަބކީ  ީމގެ  ަދށްެވަފއިެވެއވެ. 

ިއްނޓެރިްމައށް  ފަާރްތަތަކށް  ަދްއކާ  ެޓްކސް  ަދުށން  ާޤޫނުނގެ 

ަކނަޑއަަޅިއަފިއވުާމެއކު  ައްނދާާޒކުރެޭވެނޮގަތށް  ަފިއސާ  ަދްއކާ 

ވިަޔފާިރަތުކގެ  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ސަބަުބން  ގެ  ޮކިވްޑ19- 

ަފިއދާ ަދްށވެ، ެގއްުލން ވަުމްނާދތީ ިގނަ ފަާރްތަތުކން ިމޮގުތގެ 

ަމިތން ަދްއަކންެޖހޭ ިއްނޓެރިްމގެ ައަދދު އަިމއްަލައށް ައްނދާާޒޮކށް 

ިއްނޓެރިމް ަމުދްނ ަދްއަކިއަފިއވުމެވެ. 

ހަަރާކްތަތއް  ވިަޔފާރި  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ހަމަިމާއެއކު 

ފަާރްތަތުކގެ  ވަަޒންވެރިެވަފިއުނވާ  މަޑުެޖހިަލިއަފިއާވތީ 

ިވުތހޯލްިޑްނގ ެޓްކސް 2019 ަގއި ލިުބނު ައަދދާ އަާޅއިބަާލއިރު 

26.1 ިއްނަސްއަތިއން ަދށްާވެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

 30.9 ިމްނވަަރށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  ައށް   2020 ިމީއ 

ައހަުރގެ  މި  ިއތުުރން  ީމގެ  ައަދެދެކވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ 

ަނަގން  ެޓްކސް  އުޖޫަރިއން  ލިބޭ  ުމަވއްަޒުފްނަނށް  ތެޭރަގއި 

ަފަށިއަފިއެވެއވެ. މި ަބިއން މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި 32.5 ިމިލައްނ 

ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުެރެވއެެވ. ކޮިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން 

ަވިކކުުރން  ވަީޒާފިއން  ކުަޑކުރުާމއި  ުމސާރަ  ފަާރްތަތުކގެ  ިގނަ 

ކުިރން  ެޓުކުހން  ިވުތހޯްލިޑްނގ  މުަވއްަޒުފްނގެ  ިއތުރުެވަފއިާވތީ 

ޮބުޑަތުނން  އަަޅއިބަާލއިރު  ިމްނވަރާ  ައްނދާާޒކުރި  ލިޭބެނކަަމށް 

ަދްށާވެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

މި ަބިއން ެދން ެއންމެ ޮބަޑށް އާްމަދނީ ލިެބނީ ޭބްނކް ޕްޮރިފޓް 

ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ެޓުކުހގެ  ޕްޮރިފޓް  ޭބްނކް  ެޓުކުހްނނެވެ. 

ކުިރން  ުރފިާޔައކީ  މިިލައން   953.7 ައްނދާާޒކުރާ  ިމހާރު 

ައްނދާާޒކުރި ައަދަދށްވުރެ 3.2 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދކެވެ. 

ިއްނަސްއަތިއެގ   55.3 އަަޅއިބަާލއިރު  އާ   2019 ިމީއ  ައިދ 

ޮބޑު  ެއހާ  އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2019 ކުިރއެރުެމކެވެ. 

ކުިރއެރުެމއް ާފަހގަަވނީ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި އާްމަދީނން 

ޭބްނުކަތުކންެވސް ެޓްކސް  ަދުށން  ާޤޫނުނގެ  ެނގުުމގެ  ެޓްކސް 

ޕޭަމްނޓް  ިއްނޓެރިމް  އަަލށް  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަދްއަކްނަފަށއި 

ަދްއަކިއަފިއާވީތއެވެ. )ާޗޓު 25 ައދި 26(

މަުދލިާއ ޚުިދމުަތގެ ައގުްނ ެނގޭ ެޓކްްސ

ުމދަާލއި ިޚދުަމުތގެ ައުގން ެނގޭ ެޓުކުހން ޖުމުަލޮކށް ލިޭބެނކަަމށް 

ިމހާރު ައްނދާާޒކުަރނީ 3,831.5 މިިލައން ުރފިާޔެއެވ. ިމއީ 2019 

ިއްނަސްއަތިއެގ   50.6 އާްމަދީނައށްވުރެ  ލިުބނު  ައހަރު  ަވނަ 

ަދްށވުެމކެވެ. ައދި 2020 ައށް ކުިރން ައްނދާާޒކުރި ައަދަދށްވުރެ 

51.8 ިއްނަސްއަތިއގެ ަދްށވުެމކެވެ. ުމދަާލއި ިޚދުަމުތގެ ައުގން 

ީޖެއްސޓީ  ާދއިާރގެ  ޓޫރިޒަމް  ހިެމެނނީ  ތެޭރަގއި  ެޓުކުހގެ  ެނގޭ 

)ޓީީޖެއްސޓީ( ައދި ޓޫރިޒަމް ާދއިރާ ޫނން ާދއިާރަތުކގެ ީޖެއްސޓީ 

)ޖީީޖެއްސޓީ( އެވެ. 

ޖީީޖެއްސީޓގެ ޮގުތަގއި 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ލިޭބެނކަަމށް 

ިމހާރު ަލާފކުރެެވނީ 1,873.9 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ 2019 
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ަގއި ލިުބނު އާްމަދީނައށްވުރެ 34.1 ިއްނަސްއަތ ައިދ ިމ ައަހަރްށ 

ިއްނަސްއަތިއެގ   35.4 ިމްނވަަރށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން 

ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ސަބަަބކީ  ަމިއަގނޑު  ީމގެ  ަދްށވުެމެކވެ. 

އަަޅިއަފިއވާ  ުމްއަދުތަގއި ސަުރކާުރން  ފުރަަބްނުދގެ  ިއއުާލުނކުރި 

ަރްއާކތެިރކަުމގެ ފިަޔވަުޅަތުކގެ ސަބަުބން އިމާާރްތކުރުުމގެ ާދއިރާ 

ާއއި ެއެހިނެހން ާދއިާރަތުކގެ ހަަރާކްތަތއް ަމޑުެޖހިަލިއަފިއވުމެވެ. 

ނަމަެވސް މި ފިަޔވަުޅަތއް ުލިއކުރަުމްނިދއުާމެއކު، މި ާދއިާރަތުކން 

ލިބޭ ޖީީޖެއްސޓީ ިއތުރުވަުމްނާދަކން ާފަހަގެވއެވެ. 

ހަމަިމާއެއކު ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން މި ައހަރު ާރއްޭޖގެ ިއތުުރން 

ަބިއނަްލައުގވާމީ  ަބްނުދކުރުާމއި  ބޯޑަުރަތއް  ަގއުުމަތެކްއގެ  ިގނަ 

ަދތުުރަފތުާރއި ޓޫރިޒަަމށް ައިއްސަފއިވާ ީހނަުރކަާމެއކީ މި ައހަރު 

ޓީީޖެއްސީޓން ލިބޭ އާްމަދީނައށް ީމގެ ޭނދެވޭ ައސަުރކުާރެނއެވެ. 

މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ައުތެވަފިއވާ ޮޝާކެއކީ މި ައހަަރށް ިމހާރު 

ާއ   2019 ައަދދު  ޭރގެ  ޭހަދކުރާ  ަފތުުރވެިރން  ައްނދާާޒކުރާ 

ާރްއެޖައްށ  ަދްށެވ  ިއްނަސްއަތިއްނ   67.0 އަަޅއިބަާލއިރު، 

ިއްނަސްއަތިއްނ   73.1 ައަދދު  ަފތުުރވެިރްނގެ  ޒިޔާަރްތކުރާ 

ޮގުތަގއި  ޓީީޖެއްސީޓގެ  ައހަރު  މި  ބެލެެވެއވެ.  ަދށްާވެނކަަމށް 

ަދއުަލަތށް ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރވޭ އާްމަދނީ ުހްނާނެނކަަމށް 

ިމއީ  ުރފިާޔަގެއެވ.  މިިލައން   1,957.6 ބެެލެވނީ  ިމހާރު 

އާްމަދީނައށްވުރެ  ލިުބނު  ޮގުތަގއި  ޓީީޖެއްސީޓގެ  ަގއި   2019

ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  ައށް   2020 ައިދ  ިއްނަސްއަތ   60.1

)ާޗޓު  ައަދެދކެވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ   61.3 އާްމަދީނައށްވުރެ 

25 ައދި 26(

އެެހިނެހްނ ެޓކްްސ ައިދ ިޑުއީޓ

ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ިޑުއީޓގެ  ައދި  ެޓްކސް  ެއެހިނެހން 

 2019 ިމއީ  ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   602.1 ބެލެެވނީ  ިމހާރު 

ަގއި މި ަބިއން ލިުބނު އާްމަދީނައށްވުރެ 65.3 ިއްނަސްއަތިއެގ 

ލިޭބެނކަަމށް  ަބިއން  މި  ކުިރން  ިމއީ  ައދި  ަދްށވުެމެކވެ. 

ަދށްވުެމކެވެ.  ިއްނަސްއަތިއގެ   71.4 އާްމަދީނައށްވުރެ  ަލާފކުރި 

ެއެހިނެހން ެޓްކސް ައދި ިޑުއީޓގެ ތެެރިއން ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި 

ޗާުޖން  ސަރިވސް  ެއއަރޯޕޓް  ައދި  ެޓްކސް  ގްީރން  ލިެބނީ 

ލިބޭ އާްމަދީނއެވެ. ިމއީ ޓޫރިޒަމް ާދއިާރިއން ީސާދޮގުތން ލިބޭ 

އާްމަދީނގެ ބާަވްތަތެކްއކަުމން ޮކވިްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ޓޫރިޒަމް 

ާދއިާރައށް ޮކްށަފިއވާ ޭނެދވޭ ައސަރު މި އާްމަދީނގެ ަބިއަތުކން 

ާފަހަގެވަފިއެވއެވެ. 

ެއެހިނެހން ެޓްކސް ައދި ިޑުއީޓގެ ތެެރިއން ެއންމެ ބޮޑު ަބެއއް 

ިހްއާސކުަރނީ ގްީރން ެޓުކހެވެ. ާފިއުތވި ައހަަރްށވުރެ މި ައހަުރގެ 

ތެޭރަގއި ާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުރާ ަފތުުރވެިރން ާރއްޭޖަގއި ޭހދަ ކުރާ 

ޭރގެ ައަދދު ބޮުޑަތުނން ަދށްާވެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުރެޭވތީ ގްީރން 

އާްމަދނީ  ައްނދާާޒކުރާ  ިމހާރު  ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ެޓުކުހގެ 

2019 ަގއި ލިުބނު އާްމަދީނައށްވުރެ 62.2 ިއްނަސްއަތ ައިދ 

2020 ައށް ކުިރން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރި އާްމަދީނައށްވުރެ 

ިއތުުރން  ީމގެ  ބެެލެވެއވެ.  ަދށްާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއތަ   66.9

ިމހާރު  ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  މި  ޗާުޖން  ސަރިވސް  ެއއަރޯޕޓް 

ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   268.1 ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ލިޭބެނކަަމށް 

ައަދދު  ަފތުރުވެިރްނގެ  ޒިޔާަރްތކުރާ  ާރއްެޖައށް  ައހަރު  މި  ިމއީ 

ައަދަދކީ  މި  ަދްށވުެމެކވެ.  ެވަފިއވާ  ބެލެވުާމެއކު  ަދށްާވެނކަަމށް 

2019 ަގއި ލިުބނު އާްމަދީނައށްވުރެ 63.3 ިއްނަސްއަތ ައިދ 



ްުވުރ
ަަސއ

 ތ
ިއ ަތާ
ާލ ހ
ލް 
ަކ ިްސ

 ފ
ައިދ

ީދ 
ިާސ
ތ ިގު
 އ
ގެ ްޖޭ
ާރއ

ިެވިހ
ދ

1

47

 69.4 އާްމަދީނައށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  ައށް   2020

ެއއަރޯޕޓް  ތެޭރަގއި  ައހަރު  މި  ައަދެދެކވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ 

ސަރިވސް ޗާުޖން ލިިބަފއިވާ އާްމަދނީ ަދށް ނަަމެވސް ައހަުރގެ 

ތެޭރަގއި ުނަދްއަކިއވާ ެޓްކސް ަދްއަކިއަފއިާވަކން ާފަހަގކުެރެވއެވެ. 

ެއެހނީ ާރއްޭޖގެ ޯބޑަުރަތއް ަބްނުދޮކްށަފިއވާ ުމްއަދުތަގއިެވސް މި 

ެޓުކުހން އާްމަދނީ ލިިބަފިއެވއެވެ. )ާޗޓު 25 ައދި 26(

ެފށުާމެއކު  ާޤޫނަނށް ޢަމަުލކުަރން  ެނގުުމގެ  ެޓްކސް  އާްމަދީނން 

ރެިމެޓްނސް ެޓްކސް ަވނީ ުއވާަލިއަފއެވެ. ނަަމެވސް މި ައހަުރގެ 

ޮގުތަގއި  ެޓުކުހގެ  ރެިމެޓްނސް  ުރފިޔާ  މިިލައން   9.0 ތެޭރަގއި 

ލިިބަފއިެވއެވެ.  

ެއިކެއިކ ޚުިދމަތްަތަކްށ ެނގޭ ީފ 

2020 ަވނަ ައހަަރށް ޖުމުލަ ޮގެތްއަގއި މި ަބިއން ލިޭބެނކަަމށް 

ަގިއ   2019 ުރފިާޔައކީ  މިިލައން   831.8 ަލާފކުެރވޭ  ިމހާރު 

ލިުބނު 1,737.6 މިިލައން ުރފިާޔައށްވުރެ 52.1 ިއްނަސްއަތ 

ަދށް ިމންވަެރެކވެ. ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ މި ަބިއން އާްމަދނީ 

ެއންމެ ިގަނިއން ލިބޭ ެއއް ބާަވތް ކަަމްށވާ ެއއަރޯޕޓް ިޑވެލޮޕްަމްނޓް 

ފީ )ޭއީޑެއފް( ގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ބެލެވޭ އާްމަދނީ 

ާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުރާ ަފތުރުވެިރން ަދްށާވެނކަަމށް ބެެލވުާމެއކު 

ހަމަިމާއެއކު  ބެެލވުެމވެ.  ަދށްާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން   63.1

ލިޭބެނކަަމށް  ިމހާރު  ޮގުތަގއި  ޭއީޑެއްފގެ  ސަބަަބްށަޓަކއި  މި 

ައްށ   2020 ުރފިާޔައކީ  މިިލައން   270.4 ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ 

 69.2 އަަޅއިބަާލއިރުެވސް  އާްމަދީނއާ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން 

ިއްނަސްއތަ ަދށް ިމްނވަެރެކވެ. ހަަމެއެހންމެ، ިބޭދީސން ާރއްޭޖަގއި 

އާްމަދނީެވސް  ލިބޭ  ޕަރިމްޓިއން  )ރެޒިެޑްނޓް(  ުހްއދަ  ތިބުުމގެ 

2019 ަވނަ ައހަރު ލިުބނު އާްމަދީނައށްވުރެ 27.6 ިއްނަސްއަތ 

ަދށްާވެނކަަމށް ިމހާރު ބެލެެވއެވެ. ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ވިާޒގެ 

ުމްއަދތު ހަަމވާ ތާީރޚު ިއތުުރކުރުާމއި ެއެހިނެހން ުލިއަތއް ަވނީ 

ީދަފއެވެ. 

މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ކުީލގެ ުމްއަދތު ިއތުުރކުރުަމށް ަނގާ ީފން 

153.7 މިިލައން ުރފިޔާ ލިިބަފިއެވއެވެ. 

ިމްނވަަރށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދނީ ޮބުޑަތުނން ަދށްާވެނކަަމށް 

ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ބެެލެވނީ 2020 ަވަނ ައަހަރްށ ާއްމަދީނ 

ިއތުުރކުރުަމށް ަކނަޑއެޅި ިގނަ ަކްނަކން ކޮިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން 

ރެޒިެޑްނޓް  ިމޮގުތން  މަޑުަޖްއސާަލިއަފިއާވީތއެވެ.  ަތްނފީުޒކުުރން 

ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ަބދަލު  ުހަށހެޅި  ެގަނއުަމށް  ޕަރިމްޓައށް 

ުނެގެނވުާމެއކު ިމިއން ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދނީ 

ިއްނަސްއަތ   56.3 ިމްނވަަރށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން 

ަދށްާވެނކަަމށް ބެލެެވެއވެ. ހަަމެއާއެއކު ެއއަރޯޕޓު ިޑވެލޮޕްަމްނޓް 

ަތްނފީުޒުނކުެރވުުމގެ  ަބދަުލަތއް  ުހަށހަަޅަފއިވާ  ޭރުޓަތަކށް  ީފގެ 

 69.2 ިމްނވަަރށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  ސަބަުބން 

ިއތުުރން  ީމގެ  ބެެލެވއެވެ.  ިމހާރު  ަދްށާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއތަ 

މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި އަަލށް ަނަގން ެފށުަމށް ަކނަޑއަަޅިއަފިއވާ 

ިބޭދސީ ަމަސްއަކްތތެިރްނގެ ޯކޓާ ފީ މި ައހަރު ަތްނފީުޒުނކުރުަމށް 

 500.0 ައްނދާާޒކުރި  ލިޭބެނކަަމށް  ެއިއން  ިނންަމިއަފއިވުާމެއކު 

ައްނދާާޒަތުކަގއި  ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  މި  ުރފިާޔެވސް  މިިލައން 

ިމހާުރ ހިަމަނިއަފެއްއ ނުާވެނއެވެ. )ާޗޓު 25 ައދި 26(
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ަހުރމަުދލުގެ އާމްަދީނ 

2019 ަވނަ ައހަަރށް މި ަބިއން ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުރެެވނީ 

ަބިއން  މި  ައހަރު  ާފިއތުވި  ިމއީ  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން   534.4

ލިުބނު އާްމަދީނައށްވުރެ 71.5 ިއްނަސްއތަ ަދށް ައަދެދެކވެ. ީމގެ 

ިއތުުރން މި ައަދަދކީ ކުިރން މި ަބިއން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރި 

އާްމަދީނައށްވުރެ 75.7 ިއްނަސްއތަ ަދށް ައަދެދކެވެ. މި ަބިއން 

ަލާފކުރެެވނީ  ިމހާރު  ަދްށާވެނކަަމށް  ބޮުޑަތުނން  އާްމަދނީ  ލިބޭ 

ައްނދާާޒކުރި  ކުިރން  އާްމަދނީ  ލިޭބނެ  ކުިލން  ިރޯސުޓަތުކގެ 

އާްމަދީނައށްވުރެ 74.3 ިއްނަސްއަތިއްނ ައިދ 2019 ައށްވުރެ 

73.2 ިއްނަސްއަތިއން ަދށްާވެނކަަމށް ބެެލޭވީތއެވެ. މި ައހަުރގެ 

ތެޭރަގއި ިރޯސުޓަތުކގެ ކުލި ަދްށާވެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިަވނީ 

ައުތެވަފިއވާ  ާދއިާރައށް  ޓޫރިޒަމް  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ީމގެ  ކޭްޝފްޯލައށް  ިރޯސުޓަތުކގެ  ސަބަުބން  ީހނަުރކަުމގެ 

ކުީލގެ  ަދްއަކންެޖހޭ  ައހަރު  މި  ައސަުރޮކްށަފިއާވތީ،  ޭނެދވޭ 

ެތެރިއްނ 2 ުކާއޓަުރގެ ކުލި 2021 ިއން ެފިށެގން ެދްއކުަމށް 

ިނންަމިއަފިއާވީތެއވެ. ީމގެ ސަބަުބން 2020 ައށް ައްނދާާޒކުރި 

މި  ުރފިޔާ  މިިލައން   860.0 ާގްތަގނަޑަކށް  ތެެރިއން  ކުީލގެ 

ިއތުުރން  ީމގެ  ައްނދާާޒޮކްށަފިއެވއެވެ.  ނުލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު 

2020 ަވނަ ައހަރު ސަުރކާަރށް ަދްއަކންެޖހޭ ެއެހިނެހން ކުީލގެ 

ތެެރިއން ޫޖން ިއން ިޑެސންބަުރގެ ނިޔަަލށް ަދްއަކންެޖހޭ ކުލި 

ެދްއުކން ަފްސޮކްށިދނުާމެއުކެވސް މި ަބިއން ލިޭބެނކަަމށް ީމހާރު 

ައިދ   25 )ާޗޓު  ަދށްެވަފއިެވެއވެ.  އާްމަދނީ  ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ 

)26

އްިނޓެްރްސޓާިއ ަފިއާދ 

ިއްނޓްެރްސާޓއި ަފިއާދގެ ޮގުތަގއި 2019 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 

ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުަރނީ 630.5 މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ިމއީ 

ާފިއުތވި ައހަރު ލިުބނު އާްމަދީނައށްވުރެ 32.4 ިއްނަސްއަތ ައިދ 

ަދްށ  ައްނދާާޒކުރި އާްމަދީނައށްވުރެ 62.3 ިއްނަސްއަތ  ކުިރން 

ައަދެދެކެވ.

ެދްއކުުމަގއި  ޑިިވެޑްނޑް  ުކްނުފިނަތުކން  ިހްއސާވާ  ސަުރކާރު 

ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ަދުށން  ުއސޫޫލގެ  ޢަމަުލކުރަުމްނދާ 

ިޑިވެޑްންޑެގ  ިއްނަސްއަތ   60 ަފިއާދގެ  ާސފު  ުކްނުފިނަތުކގެ 

ޮގުތަގއި ިޑކްެލައރކުަރންެޖެހއެވެ. 2019 ަވނަ ައހަރު ސަުރކާރު 

ިހްއސާވާ ޮބެޑތި ުކްނުފިނަތަކށް ަފިއާދެވަފިއވީ ނަަމެވސް، ޮކވިްޑ-

ުކްނުފިނަތަކށް  ިގނަ  ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ސަބަުބން  ގެ   19

ދިާމެވަފިއވާ ިލުކިއިޑީޓގެ ަދިތކަުމގެ ސަބަުބން މި ައހަރު ތެޭރަގއި 

ނުބެެލެވއެވެ.  ަދްއާކެނކަަމަކށް  ޑިިވެޑްނޑް  ުކްނުފިނަތުކން  ިގނަ 

ީމގެ ިއތުުރން މި ބަލިމަުޑކަުމން ވިަޔފާިރަތަކާށއި ަރއްިޔުތްނަނށް 

ޭބްނުކަތއް  ޮގުތން  ުކަޑކުރުުމގެ  ީހނަުރަކން  މާލީ  ދިާމެވަފިއވާ 

ެމުދވެިރޮކށް ދެުމްނދާ މާލީ ެއީހގެ ސަބަުބން ސަުރކާރު ިހްއާސވާ 

ޭބްނުކަތަކްށެވސް ޑިިވެޑންޑް ެދްއކުަމށް ަދިތާވެނކަަމށް ބެެލޭވތީ މި 

ައހަރު ޭބްނުކަތުކން ަދްއަކންެޖހޭ ޑިިވެޑްނޑް ަފްސޮކްށީދަފިއެވއެވެ. 

ެދްއކުަމށް  ޯލނު  ަބެއއް  ޫދޮކްށަފިއވާ  ސަުރކާުރން  ހަމަިމާއެއކު 

ިއްނޓްެރްސްޓެވސް  ލިބޭ  ިމިއން  ީދަފއިާވތީ  މޮެރޓޯިރއަްމެއއް 

ަދްށާވެނކަަމްށ ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވެނއެވެ. )ާޗޓު 25 ައދި 26(
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ހިލޭ އީެހ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި 5,214.9 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ކުިރން ައްނދާާޒޮކްށަފއިެވެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން 

ަފިއާސިއން ލިބޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ 

ޯހދުަމށް  ސަުރކާުރން  ތެޭރަގއި  ުރފިާޔގެ  މިިލައން   4,787.6

 2019 ޑޮލަާރއި  އެމެިރކާ  މިިލައން   150.0 ިންނަމިއަފިއާވ 

ަވނަ ައހަރު ިއންިޑއާ ސަުރކާުރން ގަވަރަމްނޓް ެސިކއުިރީޓަގއި 

ިއންެވްސްޓޮކށް މި ައހަރު ެއީހައށް ަބދަުލޮކްށެދއްާވެނކަުމގެ )ެއއީ 

ެދްއަވިއަފިއވާ  ަޔީގްނަކން  ައާދކުުރން(  އަނބުރާ  ބިލު  ޓްރެޜަރީ 

150.0 މިިލައްނ އެމެިރކާ ޑޮލަުރ ހިެމެނއެވެ. 

ައސަުރގެ  ޮކްށަފިއވާ  ުދނިެޔައށް  މުޅި  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ަބދަުލކުުރން  ެއހީ  ަފިއާސގެ  ެމުދަގއި  ަގއުުމަތުކގެ  ސަބަުބން 

ަވނީ ަދތިެވަފއެވެ. ެއެހން ނަަމެވސް، މި ބަލިަމުޑކަމާ ގުިޅެގން 

ާރއްެޖައށް ލިިބަފއިވާ ަތެކީތގެ ެއީހަވނީ ިއތުރުެވަފއެވެ. ިމޮގުތން 

އާާލްތަތާކއި ޭބސް  ޭބުންނވާ  ެޓްސުޓކުރުަމށް  ައށް  ޮކިވްޑ-19 

ބަިލން  ފަާރްތަތުކން  ަމަސްއަކްތކުރާ  ަސުފަގއި  ކުރީ  ައދި 

ާރއްެޖައށް  ފަާރްތަތުކން  ިގނަ  ޕީީޕއީ  ޭބުންނވާ  ަރްއާކތެިރވުަމށް 

ތެޭރަގއި  ައހަރު  މި  ިއތުުރން  ީމގެ  ފޯުރޮކްށީދަފެއވެ.  ަވނީ 

ލިބޭ  މަޝްޫރުއަތަކށް  ަދިތެވަފިއާވތީ  ިހްނގުަމށް  މަޝްޫރުއަތއް 

ަކްނކަަމށް  މި  ބެެލެވެއވެ.  ިމހާރު  ަދށްާވެނކަަމށް  ެއީހެވސް 

ިރއާަޔްތޮކށް މި ައހަރު ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު 

ކުިރން  ިމއީ  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން   2,124.3 ައްނދާާޒކުރެެވނީ 

ައަދެދްއ  ަދްށ  ިއްނަސްއަތ  ިމްނވަަރށްވުރެ 59.3  ައްނދާާޒކުރި 

ިއްނަސްއަތިއެގ   83.9 އަަޅއިބަާލއިރު  އާ   2019 ަނަމެވްސ 

ކުިރއެރުެމެކެވ.

3.4 2021 ަވަނ ައަހުރގެ އާމްަދނީ އާއި ހިލޭ އީެހ

2021 ަވނަ ައހަރު ޖުމުލަ އާްމަދނީ ާއއި ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި 

ލިޭބެނކަަމށް ާފްސޮކްށަފއިަވނީ 21,128.1 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 

ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް  ެޓުކުހގެ  ީމގެ ތެެރިއން 

ޮގްތޮގުތން  ޫނން  ެޓްކސް  ައދި  ުރފިޔާ  މިިލައން   10,895.4

ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   8,021.2 ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ލިޭބެނކަަމށް 

ީމގެ ިއތުުރން ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު 2,211.5 

މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. )ާޗޓު 27(   

ައހަރު  ަވނަ   2021 އަަޅއިބަާލއިރު،  ައހަރާ  ަވނަ   2020

ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ ޖުމުލަ އާްމަދނީ ާއއި ހިލޭ ެއހީ 43.8 

ިއްނަސްއަތިއން ިއތުުރާވެނކަަމށް ބެެލޭވއިރު، ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި 

ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދނީ 7.5 ިއްނަސްއަތިއްނ ައިދ 

ެޓްކސް ޫނން ޮގްތޮގުތން ލިބޭ އާްމަދނީ 230.1 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ިއތުރުާވެނކަަމށް ބެލެެވއެވެ. ައދި ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް 

ިއތުުރާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން   4.1 ިމންވަރު  ައްނދާާޒކުރާ 

ަލާފކުެރެވެއެވ.

ޗާުޓ 27: 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ޖުމުަލ އާމްަދނީ އާއި ހިލޭ އީެހގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ
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2021 ަވނަ ައހަރު ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިބޭ އާްމަދނީ ިއތުުރާވެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުރެުވނު ނަަމެވސް އާްމަދީނން ަނގާ ެޓުކުހގެ ތެެރިއން 

ވިަޔފާީރގެ ަފިއާދިއން ަނގާ ެޓުކުހްނާނއި ޭބްނުކަތުކން ލިޭބެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދނީ ަދށްާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 2021 ަވަނ 

ައހަރު މި ަބިއން އާްމަދނީ ލިޭބނީ 2020 ަވނަ ައހަރު ެޓްކސް 

ިނސްަބުތްނކަަމްށާވތީ،  އާްމަދީނގެ  ލިުބނު  ފަާރްތަތަކށް  ަދްއކާ 

ަދްއކާ  ެޓްކސް  ައހަރު  ަވނަ   2020 ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19 

 2021 ައސަރު  ޭނދެވޭ  ޮކްށަފިއވާ  އާްމަދީނައށް  ފަާރްތަތުކގެ 

ަވނަ ައހަުރެވސް ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނން ެފިނެގްނާދެނއެވެ. ީމގެ 

ަފހަަރށް  ފުަރތަމަ  ޭބްނުކަތުކން  ައހަރު  ަވނަ   2020 ިއތުުރން 

ޕްޮރިފޓް  ޭބްނކު  ަދްއަކިއަފިއވުާމެއކު  ަފިއސާ  ިއްނޓެރިްމައށް 

ެޓުކުހގެ ެއއް ަފހަުރގެ ިއތުުރވުެމއް 2020 ަގިއ ައިއްސަފިއާވީތ 

ައްނދާާޒކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް  ެޓުކުހން  މި  ައހަރު  ަވނަ   2021

ެއެހން  ަދށްާވެނެއވެ.  އަަޅއިބަާލއިރު  އާ   2020 ާއްމަދީނެވްސ 

ައހަރު  ަވނަ   2021 ައހަަރށްވުރެ  ަވނަ   2020 ަނަމެވްސ 

ާދއިާރަތއް  ަމިއަގނޑު  ިއުގިތާސުދގެ  ކުިރއަަރއި  ިއުގިތާސދު 

ޫނން  މި  ބެެލޭވތީ  ކުިރއަާރެނކަަމށް  ިމްނވަަރަކށް  ާފަހަގކުެރވޭ 

އާްމަދނީ  ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ  ލިޭބެނކަަމށް  ެޓްކްސަތުކން  ެއެހން 

ޖުމުަލ ޮގެތްއަގއި ިއތުުރާވެނއެވެ. 

ޮގްތޮގުތން ލިބޭ އާްމަދނީ  2021 ަވނަ ައހަރު ެޓްކސް ޫނން 

2020 އާ އަާޅއިބަާލއިރު ިއތުރުެވެގްނާދެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވނީ 

ައއު  ުހަށހެޅި  ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

ލިބޭ  ެއިއން  ަތްނފީުޒކުެރވި  ައހަރު  ަވނަ   2021 ަކްނަތްއަތްއ 

ިމޮގުތން  ހިަމަނިއަފިއާވީތެއވެ.  ައހަަރށް  ަވނަ  ާއްމަދީނ 2021 

ިބޭދސީ  ަބދަާލއި  ެގްނނަ  ޭރަޓށް  ޕަރިމްންޓގެ  ރެޒިެޑްނޓް 

ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021 ފީ  ޯކޓާ  ަމަސްއަކްތތެިރްނގެ 

ަތްނފީުޒކުަރން ަފާށެނެއވެ. ައދި މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެއްކސްޯޕޓް 

އިމްޯޕޓު ާޤޫނަނށް ެގެނުވނު ިއސްާލުހގެ ަދުށން ަނަގން ަފަށިއަފިއވާ 

ެރެވިނއު ފީ މުޅި ައހަަރށް ލިބި ެއިއން ާފަހަގކުރެވޭ ިމްނވަަރަކށް 

އާްމަދނީ ިއތުުރެވެގްނާދެނއެވެ. ހަމަިމާއެއކު 2020 ަވނަ ައހަރު 

ަފާށެނތީ  ަދްއަކން  ައހަރު  ަފްސޮކްށީދަފއިވާ ކުލި 2021 ަވނަ 

ޭއގެ ސަބަުބން ހަރުުމދަުލގެ އާްމަދީނެވސް ިއތުުރެވެގްނާދެނއެވެ. 

ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021 ިއތުުރން  ީމގެ 

ުހަށހަޅާ ައއު ަކްނަތްއަތުކްނެވސް ެޓްކސް ޫނން ޮގްތޮގުތން ލިބޭ 

އާްމަދނީ ިއތުރުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

ައހަރު  ަވނަ   2021 އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2020

ިއުގިތާސދު ކުިރއަާރެނކަަމށް ބެލެުވނު ނަަމެވސް، 2020 ަވަނ 

ަބދަެލއް 2021  ިއތުރު  އާްމަދީނގެ ސިާޔަސުތަތަކށް  ައހަުރގެ 

ަވނަ ައހަރު ުނެގްނަނނަމަ، ަދއުަލަތށް 2021 ަގއި ލިޭބެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދނީ ކުިރއަރާ ިމންވަރު ެއދެިވެގްނވާ ިމންވަަރަކށް 

ހާަލތު  ިފްސކަލް  ަދއުަލުތގެ  ެއެހްނކަުމން،  ިއތުެރްއނުާވެނެއވެ. 

ދެެމެހްއެޓިނވި ިމސްރާަބަކށް ަބދަުލކުރުަމްށަޓަކއި ިމއީ އާްމަދނީ 

ިއތުރުާވނެ ައއު ަކްނަކން ކުަރން ުމިހއްމު ައހަެރެކވެ. މި ބަެޖާޓެއކު 

2020 ަވނަ ައހަރު އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހެޅި ައއު ަކްނަތއް 

ަތްނފީުޒޮކށް ެއިއން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ ިމްނވަރު ޖުމުލަ 

އާްމަދީނގެ ތެޭރަގއި ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން 2021 

ަވނަ ައހަރު އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަޅާ ައއު ަކްނަތްއަތުކގެ 

ޗާެޖއް  ޮކންޖެަޝން  ޮގުތން  ކުަޑކުރުުމގެ  ޮތއްެޖުހން  ތެޭރަގއި 

ޓެެލކޮމް  އޮޕަޭރޓަަރަކށް  ިއތުރު  ެނގުާމއި  ީފެއއް  ާޕިކްނގ  ައދި 

ަލިއަސްނސް ފީ ޫދކުރުާމއި ފްިރުކައްނސީ ސްެޕްކޓްރަމް ޗާެޖއް 

ަނަގން ެފުށން ހިެމެނއެެވ. ީމގެ ިއތުުރން 2021 ަވނަ ައހަރު 

ހުުޅވާލުާމއި  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ޮގުތަގއި  ިރޯސުޓގެ  ަރށް   10
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ޗާުޓ 28: ައަހުރްނ ައަހަރްށ ޖުމުަލ އާމްަދނީ އާއި އާމްަދނީ ެބިހގްެނވާ ަބިއަތަކްށ ައިއްސަފއިވާ ަބަދލު
ބިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ިބްނަތުކގެ  ިހްއާކަފއިވާ  ސަަރަހްއުދަތުކަގއި  ެއކި  ާރއްޭޖގެ 

ިބން  ސަަރަހްއަދާކެއކު  ޫމުދގެ  ައދި  ިމްނވަެރއް  ަވކި  ތެެރިއން 

ިވްއކުަމށް ހުުޅވާލުަމށް ިނންަމިއަފިއެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން 2021 

ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ިރއަލް ެއްސޭޓޓް ޓޫރިޒަމް ަތއާަރުފކުެރވި، 

)ާތވަލު  ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ.  ލިޭބެނކަަމށް  އާްމަދނި  ިމިއންެވސް 

2: ަސުފހާ 37( 

ައހަރު  ަވނަ   2021 އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2020

ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރާ ހިލޭ ެއހީ ިއތުރުެވަފއިަވނީ 2021 ަވަނ 

ައހަރު މަޝްޫރުއަތަކށް ލިބޭ ހިލޭ ެއހީ ާފަހަގކުެރވޭ ިމންވަަރަކށް 

ިއތުރުެވެގްނާދެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވީތއެވެ. ީމގެ ބޮޑު ަބެއއް 

ިހްއާސކުަރނީ ގްޭރޓަރ މާލެ ަކެންކިޓިވޓީ މަޝްޫރައށް ިއްނީޑއާ 

މަްލޓިެލޓަރަލް  ަންއތާލުަމށް  ުކނި  ާއއި  ެއހީ  ދޭ  ސަުރކާުރން 

ެއީހއެވެ.  ލިބޭ  މަޝްޫރުއަތަކށް  ެގްނދާ  ކުިރައށް  ޖަިމއްާޔަތުކން 

ަމަސްއަކްތކުރަުމްނދިޔަ  ައހަރު  ަވނަ   2020 ިއތުުރން  ީމގެ 

ެއެމިރާކ  ިމިލައްނ   100 ައހަުރެވސް  ަވނަ   2021 ަފަދިއްނ 

ޑޮލަުރެގ ހިޭލ ެއީހ ޯހދުުމގެ ަމަސްއަކްތކުެރިވެގްނާދެނެއެވ.

ަމއިަގނޑު  އާމްަދނީގެ  ައަހުރގެ  ަވަނ   2021  3.4.1

ަބިއަތްއ

އިމްޯޕްޓ ިޑުއީޓ

ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021 ޮގުތަގއި  ިޑުއީޓގެ  އިމްޯޕޓް 

 2020 ިމއީ  ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   2,985.3 ަލާފޮކްށަފިއަވނީ 

 33.1 ައަދަދށްވުރެ  ަލާފކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ 

ސަބަަބކީ  ަމިއަގނޑު  ީމގެ  ައަދެދެކވެ.  ިއތުރު  ިއްނަސްއތަ 

ަފަށއި،  ކުިރއަަރން  ައހަރު  ަވނަ   2021 ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ 

ަގިއ   2021 ހަަރާކްތަތއް  ާދއިާރަތުކގެ  ެއެހިނެހން  ޓޫރިޒަާމއި 

އިމްޯޕުޓކުރާ  ާރއްެޖައށް  ައހަރު  އެ  ބެެލޭވތީ،  ހަލުިވާވެނކަަމށް 

ިއތުުރން  ީމގެ  ައްނދާާޒކުެރވުމެވެ.  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ިމންވަރު 

އިމްޯޕުޓގެ  ެއްކސްޯޕޓު  ިދެވހިާރއްޭޖގެ  ައހަރު  ަވނަ   2020

ަނގާ  ިޑުއޑީ  އިމްޯޕޓު  ަދުށން  ިއސްާލުހގެ  ެގނެުވނު  ާޤޫނަނށް 

ޖުމުލަ  ަބދަުލަތުކން  ެގނެުވނު  ޮގަތށް  ަނގާ  ިޑުއޓީ  ޭރުޓަތާކއި 

ޮގެތްއަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު އާްމަދނީ ިއތުަރށް ލިޭބެނކަަމށް 
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ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވެނެއވެ. މި ަކްނކަުމން އާްމަދނީ ިއތުުރާވެނކަަމށް 

ަލާފކުރެުވަނސް، ިމއީ 2019 ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 12.5 

ިއްނަސްއަތިއެގ ަދްށވުެމކެވެ. )ާޗޓު 29( 

ބިޒްންަސ ައދި ޕޮްރަޕރޓީ ެޓކްްސ

2021 ަވނަ ައހަރު ބިްޒަނސް ައދި ޕްރޮަޕރޓީ ެޓްކްސަތުކން 

ުރފިާޔައކީ  މިިލައން   2,001.2 ައްނދާާޒކުެރވޭ  ލިޭބެނކަަމށް 

2020 ަގއި ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުރާ އާްމަދީނައށްވުރެ 41.8 

ިއްނަސްއަތ ަދށް ައަދެދކެވެ. 

)ސޯލް  ެޓުކުހން  ެނގޭ  ަފިއާދިއން  ވިަޔފާީރގެ  ތެެރިއން  ީމގެ 

ަލާފކުަރނީ 730.3  ލިޭބެނކަަމށް  ުނިހނަަމއި(  ޕްރޮޕްަރިއަޓރސް 

ިމހާރު  ލިޭބެނކަަމށް  ައށް   2020 ިމއީ  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން 

ަލާފކުރާ ައަދަދށްވުރެ 61.6 ިއްނަސްއތަ ަދށް ައަދެދކެވެ. ީމގެ 

ަވަނ   2020 ގެ ސަބަުބން  ޮކވިްޑ-19  ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ 

ައހަރު ާރއްޭޖގެ ިގނަ ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް މަޑުެޖހިަލިއަފިއާވތީ 

ވިަޔފާިރަތުކގެ ަފިއދާ ަދްށވެ ިގނަ ވިަޔފާިރަތަކށް ެގއްުލންާވެނކަަމށް 

ެޓްކސް  އާްމަދީނން  ިއތުުރން  ީމގެ  ައްނދާާޒކުރެިވަފއިވުެމވެ. 

ެނގުުމގެ ާޤޫނުނގެ ަދުށން ިއްނޓެރިްމައށް ަދްއކާ ަފިއސާ ެޓްކސް 

ަދްއކާ ފަާރްތަތަކށް ައްނދާާޒކުރުުމގެ ފުުރަސތު ހުުޅވާލެިވަފިއާވތީ، 

ިމިއްނެވސް އާްމަދނީ ަދްށާވެނކަަމށް ބެލެެވެއވެ. ިމޮގުތން 2020 

ަވނަ ައހަރު ަދްއަކިއަފިއވާ ފުަރތަމަ ިއްނޓެރިްމައށް ބަާލއިރު، ިގނަ 

ވިަޔފާިރަތުކން އެ ވިަޔފާިރަތުކގެ ަފިއދާ ޮބުޑަތުނން ަދށްާވެނކަަމށް 

ަވަނ   2021 ހަމަިމާއެއކު،  ާފަހަގކުެރެވއެވެ.  ައްނދާާޒކުާރަކން 

ައހަރު ިއުގިތާސދު ަރނގަުޅވީ ނަަމެވސް، 2020 ަވނަ ައހަރު 

ަނާގނެ  ކުިރއަަރން  ަފިއދާ  ވިަޔފާިރަތުކގެ  ެގއްލުާމއި  ެވަފއިވާ 

ުމްއަދަތށް ިރއާަޔްތޮކށް 2021 ައށް ަދްއކާ ފުަރތަމަ ިއްނޓެރިމް 

ކުިރއަާރެނކަަމށް  މާޮބުޑަތން  ިއްނޓެރިްމައްށވުރެ  ގެ   2020

ައްނދާާޒޮކްށަފެއއް ުނާވެނއެވެ. 

ފަުރުދްނގެ އާްމަދީނން ަނގާ ެޓުކުހން ލިބޭ އާްމަދީނައށް ބަާލއިރު، 

ސޯލް ޕްރޮޕްަރިއަޓރސް ޕްޮރގްެރިސވް ޭރުޓަތަކށް ެޓްކސް ެދްއުކން 

ިއތުުރން  ެގއްލުުމގެ  ެޓްކސް  ލިބޭ  ސަބަުބން  ަބދަުލކުރުުމގެ 

ޮކިވްޑ-19 ގެ ޭނދެވޭ ައސަރު ސޯލް ޕްރޮޕްަރިއަޓރްސައށްެވސް 
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ެޓްކްސެވސް  ލިބޭ  ަފިއާދިއން  ފަާރްތަތުކގެ  މި  ފޯަރިއަފއިާވތީ 

 2020 ބަާލއިރު،  އުޖޫަރައށް  ައދި  ބެލެެވެއވެ.  ަދްށާވެނކަަމށް 

ުކަޑކުެރވި  އުޖޫރަ  ފަާރްތަތެކްއގެ  ިގނަ  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ 

ވަީޒފާ ެގއްިލަފއިވީ ނަަމެވސް، 2021 ަވނަ ައހަރު ިއުގިތާސދު 

އުޖޫރަ  ހަމަެޖހިަލއި  ބާޒާރު  ވަީޒާފގެ  ިރަކވަރވަުމްނިދއުާމެއކު 

ިއތުރުވެ އުޖޫަރިއން ލިބޭ ެޓްކސް ިއތުރުާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރު ފަުރުދްނގެ އާްމަދީނން ަނގާ ެޓުކުހން 95.2 

މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުާރއިރު، ިމއީ 2020 ާއ 

އަަޅއިބަާލއިރު 35.5 ިއްނަސްއަތިއެގ ކުިރއެރުެމކެވެ. 

ޮގުތަގއި  ެޓުކުހގެ  ޕްޮރިފޓް  ޭބްނކް  ައހަރު  ަވނަ   2021

ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ 589.6 މިިލައން ުރފިާޔައކީ 2020 

ަގއި ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުރާ ައަދަދށްވުރެ 38.2 ިއްނަސްއަތ 

އަްމަދނީ  ލިބޭ  ިމިއން  ައހަރު  ަވނަ   2021 ައަދެދކެވެ.  ަދށް 

ެއހާ ބޮުޑަތން ަދްށކަަމށް ަދްއަކނީ އާްމަދީނން ެޓްކސް ެނގުުމގެ 

ސިާޔަސުތގެ ަދުށން 2020 ަވނަ ައހަރު ޭބްނުކަތުކން ަފިއނަލް 

ޕޭަމްނޓް ެދްއކުުމގެ ިއތުުރން ެއެހން ވިަޔފާިރަތެކކޭ ެއްއަފަދިއން 

ަދްއަކިއަފިއާވީތއެވެ.  ޕޭަމްނޓް  ިއްނޓެރިމް  ަފހަަރށް  ފުަރތަމަ 

2019 ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ޭބްނކް 

ޕްޮރިފޓް ެޓްކސް މާބޮުޑަތުނން ަދްށާވެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފިއނުަވނީ 

މާލީ  ިގނަ  ެމުދވެިރޮކށް  ޭބްނުކަތއް  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ުލިއަތއް ފޯުރޮކްށީދަފިއވުުމގެ ސަބަުބން ޭބްނުކަތުކގެ ވިަޔފާިރައށް 

ބަާޔން  މާލީ  ޭބްނުކަތުކގެ  ނަމަެވސް،  ައސަުރޮކްށަފިއވީ 

ަތއްޔާުރކުަރންެޖހޭ ޮގުތން ީމގެ ސަބަުބން ޭބްނުކަތުކގެ ަފިއާދައށް 

މާޮބޑު ައސަެރްއ ކުާރަތެންއ ުނަދްއާކެނީތއެވެ.  

ަދްއަކންެޖހޭ  ފަާރްތަތުކން  ވަަޒްނވެިރެވަފިއނުވާ  ހަަމެއާއެއކު، 

ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021 ެޓުކުހން  ިވުތހޯްލިޑްނގ 

 2020 ިމއީ  ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   585.8 ައްނދާާޒކުެރެވނީ 

ިއތުރު  ިއްނަސްއތަ   15.2 ައަދަދށްވުރެ  ަލާފކުރާ  ިމހާރު  ައށް 

ސިާޔަސުތގެ  ެނގުުމގެ  ެޓްކސް  އާްމަދީނން  ިމއީ  ައަދެދެކވެ. 

ވަަޒންވެރިެވަފިއުނވާ  އާްމަދީނން  ާބަވްތަތުކގެ  ައއު  ަދުށން 

ބެެލވި،  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ެޓްކސް  ިވުތހޯލްިޑްނގ  ފަާރްތަތުކގެ 

ަދްއކާ  ެޓްކސް  ިރކަވަރވެ  ިއުގިތާސދު  ައހަރު  ަވނަ   2021
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ޗާުޓ 30: ބިޒްންަސ ައދި ޕޮްރަޕރޓީ ެޓކްްސ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން
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ޗާުޓ 31: މަުދލިާއ ޚުިދމުަތގެ ައގުްނ ަނގާ ެޓކްްސ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން
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ބެެލޭވތީ  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ކޮމްޕްލަަޔްނސް  ފަާރްތަތުކގެ 

ައްނދާާޒކުާރ ކުިރއެރުެމެކވެ. )ާޗޓު 30(

މަުދލިާއ ޚުިދމުަތގެ ައގުްނ ެނގޭ ެޓކްްސ

ުމދަާލއި ިޚދުަމުތގެ ައުގން ެނގޭ ެޓުކުހން 2021 ަވަނ ައަހަރްށ 

ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   4,676.4 ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ލިޭބެނކަަމށް 

ައަދަދށްވުރެ  ަލާފކުރާ  ިމހާރު  ލިޭބެނކަަމށް  ަގއި   2020 ިމީއ 

22.1 ިއްނަސްއަތިއގެ ިއތުރުވުެމކެވެ. 

ޓީީޖެއްސީޓގެ ޮގުތަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރާ 

ިމހާރު  ައހަަރށް  ަވނަ   2020 ުރފިާޔައކީ  މިިލައން   2,640.2

ިއތުރުވުެމކެވެ.  ިއްނަސްއތަ   34.9 ިމްނވަަރށްވުރެ  ަލާފކުރާ 

2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބނެ އާްމަދނީ ިއތުުރާވެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 

ިސާނައތު  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2020

ަވަނ   2021 ިމޮގުތން  ައްނދާާޒކުެރޭވީތެއވެ.  ކުިރއަާރެނކަަމށް 

ައހަރު 1 މިިލައން ޓޫިރްސުޓން ާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުާރެނކަަމށް 

ައްނދާާޒޮކްށަފިއވުާމެއކު، ީމގެ ސަބަުބން ޓޫިރްސުޓން ޭހަދކުރާ ޭރގެ 

ައަދުދެވސް ިއތުުރާވެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފިއާވެނއެވެ. ޓީީޖެއްސީޓން 

ިސާނައތާ  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  އާްމަދނީ  ައްނދާާޒކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް 

ކޮިވްޑ-19  ައްނދާާޒޮކްށަފިއުނަވނީ  ިއތުރުާވެނކަަމށް  ެއްއވަަރށް 

ިއތުުރކުރުަމްށަޓަކއި،  ޑިާމްނޑް  ކުިރއަުރަވއި  ިސާނައތް  ައްށަފހު 

ިޑްސަކުއްނޓް  ެއްސޓެބްލިޝްަމްންޓަތުކން  ޓޫިރްސޓް  ިގނަ 

ިވްއާކެނކަަމށް  ިޚދުަމްތަތއް  ޓޫރިޒަމް  ައުގަގއި  ަދށް  ައދި  ދީ 

ބެެލޭވީތއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން 2019 ަވނަ ައހަރު ަފތުރުވެިރކަުމގެ ިސާނައަތށް 

ފުަރތަމަ  ައހަުރގެ  ަވނަ  ކުިރއެުރން 2020  ާފަހަގޮކށްެލވޭ  ައއި 

 2021 ެފިނަފިއެވއެވެ.  ޓީީޖެއްސީޓން  ލިުބނު  ުކާއޓަުރަގއި 

ައަދދު  ޭރގެ  ޭހަދކުރާ  ަފތުުރވެިރން  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ 

ިއތުުރާވެނކަަމށް ބެެލުވަނސް އެ ައަދުދަތއް 2019 ގެ ައަދުދަތކާ 

ެއްއހަަމާވެނކަަމށް ނުބެލެެވއެވެ. ެއެހްނކަުމން ީމގެ ސަބަުބންެވސް 

2021 ަގއި ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ ޓީީޖެއްސޓީ ބޮުޑަތުނން 

ކުިރާއެނކަަމްށ ނުބެެލެވއެވެ. 



ްުވުރ
ަަސއ

 ތ
ިއ ަތާ
ާލ ހ
ލް 
ަކ ިްސ

 ފ
ައިދ

ީދ 
ިާސ
ތ ިގު
 އ
ގެ ްޖޭ
ާރއ

ިެވިހ
ދ

1

55

46
9.

8 

57
1.

3 

1,
21

8.
5 1,
56

0.
9 

1,
60

4.
8 

1,
73

5.
5 

60
2.

1 

1,
15

1.
4 

1,
72

8.
4 2,

20
3.

1 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

21.6%

113.3%

28.1% 2.8%
8.2%

91.2%

50.1%

27.5%

-65.3%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 -

 500 .00

 1,000.00

 1,500.00

 2,000.00

 2,500.00

 -

 500.0

 1,00 0.0

 1,50 0.0

 2,00 0.0

 2,50 0.0

ޗާުޓ 32: އެެހިނެހްނ ެޓކްްސ ައދި ޑިުއީޓ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން
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ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021 ޮގުތަގއި  ޖީީޖެއްސީޓގެ 

ައްނދަާޒކުރެެވނީ 2,036.2 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ 2020 

އާްމަދީނައށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް  ިމހާރު  ައހަރު  ަވނަ 

8.7 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދެކވެ. ޖީީޖެއްސީޓގެ ައްނދާާޒަތއް 

ކުިރއަރާ  ޖީޑީޕީ  ނޮިމނަލް  ިބނާަވނީ  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު 

ިމންވަަރްށކަަމްށާވތީ، ނޮިމނަލް ޖީޑީޕީ 2021 ަވނަ ައހަރު 14.5 

ިއްނަސްއަތިއން ކުިރއަާރެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެޭވތީ މި ަބިއން ލިބޭ 

އާްމަދނީ ިއތުރުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ކޮިވްޑ-

19 އާ ގުިޅެގން ސަުރކާުރން އަަޅިއަފއިވާ ފިަޔވަުޅަތއް ުލިއޮކށް 

ަފަށިއަގތުާމެއކު ޖީީޖެއްސީޓގެ  ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް އަުލން 

ިއތުރުާވެނކަަމށް  އާްމަދނީ  ައްނދާާޒކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި 

ބެެލެވއެވެ.  )ާޗޓު 31(

އެެހިނެހްނ ެޓކްްސ ައިދ ިޑުއީޓ

ައހަރު  ަވނަ   2021 ިޑުއީޓން  ައދި  ެޓްކސް  ެއެހިނެހން 

ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 1,151.4 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ 

ައަދަދށްވުރެ 91.2 ިއްނަސްއަތ  ަލާފކުރާ  2020 ައށް ިމހާރު 

އާްމަދނީ  ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި  ަބިއން  މި  ައަދެދކެވެ.  ިއތުރު 

ލިެބީނ ގްީރްނ ެޓުކުހްނާނއި ެއއަރޯޕްޓ ސަރިވސް ޗާުޖްނނެވެ. 

ެޓުކުހން  ގްީރން  ލިބޭ  އާްމަދނީ  ިގަނިއން  ެއންމެ  ަބިއން  މި 

2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ 616.6 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔައކީ 2020 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުރާ 

ައަދަދށްވުރެ 91.8 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދކެވެ. ީމގެ ަމިއަގނޑު 

ޒިޔާަރްތކުރާ  ިދެވހިާރއްެޖައށް  ައހަރު  ަވނަ   2021 ަސަބަބީކ 

ަފތުުރވެިރން ޭހަދކުރާ ޭރގެ ައަދދު ިއތުުރވުމާ ގުިޅެގން އާްމަދނީ 

ިއތުރުާވެނކަަމށް ބެލެވުެމެވ.
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ޗާުޓ 33: ެއކިެއކި ޚުިދމަތްަތަކްށ ެނގޭ ީފ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ެއއަރޯޕޓް  ލިބޭ  އާްމަދނީ  ިގަނިއން  ެއންމެ  ެދން  ަބިއން  މި 

ސަރިވސް ޗާުޖން 2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 

531.1 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ 2020 ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް 

ިއތުރު  ިއްނަސްއތަ   98.1 ައަދަދށްވުރެ  ަލާފކުރާ  ިމހާރު 

ިމްނވަެރކެވެ. 2021 ަވނަ ައހަރު ާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުާރެނކަަމށް 

ަލާފކުރާ ަފތުުރވެިރްނގެ ައަދދު ިއތުުރާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރވުާމއި 

ައހަރު  ަވނަ   2021 ޭރުޓަތއް  ޗާުޖގެ  ސަރިވސް  ެއއަރޯޕޓް 

ިއތުުރާވެނކަަމށް  ޮގެތްއަގއި  ޖުމުލަ  ިނންާމަފއިާވތީ  ަމިތކުރުަމށް 

ައހަުރގެ  ަވނަ   2021 އަަޅއިބަާލއިރު  އާ   2020 ަލާފކުެރޭވތީ 

އާްމަދނީ ިއތުރުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

ަތްނފީުޒކުރުާމެއކު  ސިާޔަސތު  ެނގުުމގެ  ެޓްކސް  އާްމަދީނން 

ރެިމެޓްނސް ެޓްކސް އުވާަލިއަފިއވުާމެއކު، ރެިމެޓްނސް ެޓުކުހން 

ައްނދާާޒޮކްށަފެއއް  ލިޭބެނކަަމށް  އާްމަދނީ  ައހަރު  ަވނަ   2021

ުނާވެނއެވެ. )ާޗޓު 32( 

ެއިކެއިކ ޚުިދމަތްަތަކްށ ެނގޭ ީފ

ައހަރު  ަވނަ   2021 ީފން  ެނގޭ  ިޚދުަމްތަތަކށް  ެއިކެއކި 

ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ 1,625.0 މިިލައން ުރފިާޔައކީ 2020 

 95.4 ައަދަދށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރާ  ިމހާރު  ލިޭބެނކަަމށް  ަގއި 

ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދކެވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ެއންމެ ިގަނިއން 

ާއއި  )ޭއީޑެއފް(  ފީ  ޑިވެލޮޕްަމްނޓް  ެއއަރޯޕޓު  ލިެބނީ  އާްމަދނީ 

ޕަރިމޓް(  )ރެިޒެޑްނޓް  ުހްއދަ  ތިބުުމގެ  ާރއްޭޖަގއި  ިބޭދީސން 

ިއްނނެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރު ިދެވހިާރއްެޖައށް ޒިޔާަރްތކުރާ ަފތުުރވެިރްނގެ 

ައަދދު ިއތުުރާވެނކަަމށް ބެލެވި ެއއަރޯޕޓު ޑިވެލޮޕްަމްނޓް ފީ ަނގާ 

ޭރުޓަތއް ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ބޮުޑކުރުަމށް ިނންަމިއަފއިވުާމެއކު މި 

ީފން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދނީ 2020 އާ އަަޅއިބަާލއިރު 

 2021 ބެެލެވއެވެ.  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން   95.7

ލިޭބެނކަަމށް  ީފން  ޑިވެލޮޕްަމްނޓް  ެއއަރޯޕޓު  ައހަރު  ަވނަ 

ައްނދާާޒޮކްށަފިއަވނީ 529.2 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ.  
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ޗާުޓ 34: ަހުރމަުދލުގެ އާމްަދީނ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ޭރޓު  ޕަރިމުޓގެ  ރެޒިެޑްނޓް  ައހަރު  ަވނަ   2021 ިމާއެއކު 

ރެޒިެޑްނޓް  ގުިޅެގން  ަކނަޑއަަޅިއަފިއވުމާ  ިއތުުރކުރުަމށް 

އަަޅއިބަާލއިރު  އާ   2020 އާްމަދނީެވސް  ލިބޭ  ޕަރިމްޓިއން 

 2021 ޕަރިމްޓިއން  މި  ިމޮގުތން  ބެެލެވެއވެ.  ިއތުުރާވެނކަަމށް 

ުރފިާޔައކީ  މިިލައން   348.1 ައްނދާާޒކުެރވޭ  ލިޭބެނކަަމށް  ަގއި 

2020 އާ އަޅަބަާލއިރު 42.5 ިއްނަސްއަތިއގެ ކުިރއެރުެމކެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން ިބޭދސީ ަމަސްއަކްތތެިރްނގެ ޯކޓާ ފީ ަތއާަރުފކުރުުމން 

މި  ުރފިޔާެވސް  މިިލައން   157.1 ައްނދާާޒކުރާ  ލިޭބެނކަަމށް 

ަބިއަގިއ ހިެމެނއެވެ. 

ެއްކސްޯޕޓް  ދިެވހިާރއްޭޖގެ  ތެޭރަގއި  ައހަރު  މި  ިއތުުރން  ީމގެ 

ަނަގން  ަދުށން  ިއސްާލުހގެ  ެގެނުވނު  ާޤޫނަނށް  އިމްޯޕުޓގެ 

ަފަށިއަފިއވާ ެރެވިނއު ފީ 2021 ަވނަ ައހަރު މުޅި ައހަަރށް ލިބި 

ިމިއްނ 258.5 މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފއިާވެނއެވެ. 

ިއތުުރކުރުަމށް  އާްމަދނީ  ައހަރު  ަވނަ   2021 ހަމަިމާއެއކު 

ުހަށހަޅާ ައއު ަކްނަތްއަތުކގެ ތެެރިއން ޓެެލކޮމް ަލިއަސްނސް ފީ 

އާްމަދީނެވސް  ީފން ލިޭބނެ  ާޕިކްނގ  ާއއި ޮކންޖެަޝން ޗާާޖއި 

ހިަމަނިއަފއިާވތީ މި ަބިއން ލިބޭ އާްމަދނީ 2020 އާ އަަޅއިބަާލއިރު 

ިއތުުރާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. )ާޗޓު 33( 

ަހުރމަުދލުގެ އާމްަދީނ

2021 ަވނަ ައހަރު ހަރުުމދަުލގެ އާްމަދީނގެ ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް 

ަލާފކުރާ 4,722.8 މިިލައން ުރފިާޔައކީ 2020 ަގއި ލިޭބެނކަަމށް 

ަލާފކުރާ ައަދަދްށވުރެ 783.8 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދކެވެ. 

މި ަބިއން ެއންމެ ިގަނިއން އާްމަދނީ ލިބޭ ިރޯސުޓަތުކގެ ކުިލން 

2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުަރނީ 1,897.7 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔއެވެ. 2020 އާ އަަޅއިބަާލއިރު 328.5 ިއްނަސްއަތިއެގ 

ައތޮުޅަތުކގެ  ދުރު  ަލާފކުރެެވނީ،  ައްނާނެނކަަމށް  ކުިރއެރުެމއް 

ިރޯސުޓަތުކގެ ބިމު ކުލި ޭރޓު ަދްށކުރުުމން އާްމަދނީ ަދށްާވެނކަަމށް 

ެދްއުކން  ައހަރު  ަވނަ   2020 ނަަމެވސް،  ައްނދާާޒޮކްށަފއިވީ 
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ޗާުޓ 35: އްިނޓެްރްސޓާިއ ަފިއާދ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ަފްސޮކްށީދަފިއވާ ކުީލގެ ބޮޑު ަބެއއް 2021 ަގިއ ަދްއާކެނަކަމްށ 

ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވީތއެވެ. 

ިއތުުރާވެނކަަމށް  އާްމަދނީ  ަބިއން  މި  ޮގެތްއަގއި  ޖުމުލަ 

ަފްސޮކްށީދަފިއވާ  ެދްއުކން  ަގއި   2021 ައްނދާާޒޮކްށަފއިަވނީ 

އާްމަދނީ  ައހަރު  ަވނަ   2021 ބެެލވުާމއި  ަދްއާކެނކަަމށް  ކުލި 

ިއތުުރކުރުަމށް ައއު ަރްށަތއް ިރޯސުޓގެ ޮގުތަގއި ތަަރްއީގކުރުަމށް 

ިރއަލް  ާއއި  ިނންަމިއަފިއާވތީ  ިވްއކުަމށް  ިބން  ހުޅުވާަލއި، 

ިއތުރު  ަކްނކަުމން  މި  ަތއާަރުފކުރުާމެއކު،  ޓޫރިޒަމް  ެއްސޭޓޓް 

2,654.2 މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވީތއެވެ. 

)ާޗޓު 34( 

އްިނޓެްރްސޓާިއ ަފިއާދ

ިއްނޓްެރްސާޓއި ަފިއާދގެ ޮގުތަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުރެެވނީ 799.4 މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ިމއީ 2020 ައްށ 

ިމހާރު ަލާފކުރާ ައަދަދށްވުރެ 26.8 ިއްނަސްއތަ ިއތުރުވުެމކެވެ. 

ލިބޭ  ުކްނުފިނަތުކން  ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ތެެރިއން  ަބިއގެ  މި 

ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021 ިޑިވެޑްންޑ 

އަަޅއިބަާލއިރު  އާ   2020 ިމއީ  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން   756.2

ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ކުިރއެރުެމކެވެ.  ިއްނަސްއަތިއގެ   73.6

ައހަުރގެ  ާފިއުތވި  ަދްއަކނީ  ިޑވިެޑންޑް  ުކްނުފިނަތުކްނެވސް 

ިގނަ  ައހަރު  ަވނަ  ވުާމެއކު، 2020  ިބާނޮކްށކަަމށް  ަފިއާދައށް 

ުކްނުފިނަތަކށް ެގއްުލންވެ ަފިއދާ ަދށްެވަފއިާވތީ މި ަބިއން ލިބޭ 

އާްމަދީނގެ ައްނދާާޒަތއް ަވނީ ަދްށޮކްށަފެއވެ. ެއެހން ނަަމެވސް، 

ޭބްނުކަތަކށް 2020 ަގއި ަފްސޮކްށީދަފިއވާ ޑިިވެޑްނޑް 2021 

ަވނަ ައހަރު ަދްއާކެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވތީ މި ުކްނުފިނަތުކން 

ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ ޑިިވެޑްނޑް ިއތުރުާވެނެއެވ.

ސަުރކާުރން ޫދޮކްށަފިއވާ ޯލނު ައނބުރާ ެދްއކުާމއި ިއްނޓްެރްސޓް 

ޯލުނަތުކގެ  ސަްބިސިޑއަރީ  ަފްސޮކްށިދނުާމެއކު  ެދްއުކން 

ަފިއދާ  އެްމއެްމޭއގެ  ައދި  ިއްނަސްއތަ   89.3 ިއްންޓެރްސްޓ 

76.1 ިއްނަސްއަތިއން ަދްށާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ. )ާޗޓު 

)35
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ހިލޭ އީެހ

ލިޭބެނކަަމށް  ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  ހިލޭ  ައހަރު  ަވނަ   2021

ައްނދާާޒކުރެެވނީ 2,211.5 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ީމގެ ތެެރިއން 

ުރފިޔާ  މިިލައން   1,573.6 ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  ލިބޭ  ަފިއާސިއން 

ެއކި ފަާރްތަތުކން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވެއވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި 

 100 ާރަވިއަފިއވާ  ޯހދުަމށް  ައހަަރކު  ޮކންމެ  ެމދުާރްސާތަގއި 

މިިލައްނ އެމެިރކާ ޑޮލަުރ ހިެމެނއެވެ. 

ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  ލިބޭ  ިހްނގުަމށް  މަޝްޫރުއަތއް  ިއތުުރން  ީމގެ 

 637.9 ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ލިޭބެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021

ގްޭރޓަރ  ިހްއާސކުަރނީ  ަބެއއް  ޮބޑު  ީމގެ  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން 

މާލެ ަކެންކޓިިވޓީ މަޝްޫރައށް ިއންިޑއާ ސަުރކާުރން ދޭ ެއހީ ާއއި 

ުކނި ަންއތާލުަމށް މަްލޓިެލޓަރަލް ޖަިމއްާޔަތުކން ކުިރައށް ެގްނދާ 

މަޝްޫރުއަތަކށް ލިޭބ ެއީހެއެވ.

ައުއ  ުހަށަހޅާ  ިއުތުރުކުރަމްށ  އާމްަދީނ   3.4.2

ަކްނަތްއަތްއ

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ުހަށހަޅާ 

ލިޭބެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   3,263.4 ަކްނަތްއަތުކން  ައއު 

ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަރު އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް 

ުހަށހަޅާ ައއު ަކްނަތްއަތުކގެ ތެޭރަގއި ޮކންޖެަޝން ޗާެޖއް ައދި 

ާއއި  ފީ  ޑިވެލޮޕްަމްނޓް  ެއއަރޯޕޓް  ެނގުާމއި  ީފެއއް  ާޕިކްނގ 

ިބން  ަބދަުލކުރުާމއި  ޭރުޓަތއް  ޗާުޖގެ  ސަރިވސް  ެއއަރޯޕޓް 

ިވްއކުާމއި ިރއަލް ެއްސޭޓޓް ޓޫރިޒަަމށް ިބން ޫދކުރުާމއި ިއތުރު 

ފްިރުކެއްނސީ  ިދނުާމއި  ަލިއަސްނސް  އޮޕަޭރޓަަރަކށް  ޓެެލކޮމް 

ަރށް  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ރިޯޒޓު  ެނގުާމއި  ޗާެޖއް  ސްެޕްކޓްރަމް 

ޫދކުުރްނ ހިެމެނެއެވ. )ތާވަލު 2(

ޮކްނޖަެޝްނ ޗާޖެްއ ައދި ޕާކްިނގ ފީެއްއ ެނގުްނ

ދިިރއުޅޭ  ީމުހން  ައަދެދްއގެ  ިގނަ  ސަަރަހްއަދކީ  މާލެ 

ސަަރަހްއަދަކށްެވަފއި ިގނަ ައަދެދްއގެ ުދްއވާ އުަޅނދު ޭބުންނކުރާ 

ތަާވލު 2: އާމްަދނީ ިއުތުރުކުރަމްށ ުހަށަހޅާ ައުއ ަކްނަތްއަތުކްނ ިލބެޭނަކަމްށ ައްނާދޒާުކާރ އާމްަދީނގެ ަތފީުސލު

މިލަިއްނ ުރފާިޔ

3,263.4  އާމްަދނީ ިއުތުރުކުރަމްށ ުހަށަހޅާ ައުއ ަކްނަކމުްނ ިލބެޭނަކަމްށ ައްނާދޒާުކާރ ޖުމުަލ

272.6   ެއައރޯޕްޓ ޑިެވލްޮޕަމްންޓ ފީ ާއއި ެއައރޯޕްޓ ަސރވްިސ ާޗުޖެގ ޭރުޓަތްއ ަބަދުލުކުރްނ 

154.2   ޫޓރިަޒަމްށ ބިްނ ދުޫކުރްނ 

1,000.0   ރިައްލ ެއްސޭޓްޓ ޫޓރިަޒުމްނ ލޭިބ 

300.0   ެޓެލޮކްމ ޮއަޕޭރޓިްނގ ަލއަިސްންސ ދުޫކުރާމއި ްފރިުކެއްނސީ ްސެޕްކްޓަރްމ ާޗެޖްއ ެނުގްނ

1,500.0   ބިްނ ވިްއުކްނ

36.6   ޮކްނޖަެޝްނ ާޗެޖްއ ައދި ޕާކިްނގ ފީެއްއ ެނުގްނ

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ
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ސަަރަހްއެދެކވެ. ިމކަުމގެ ސަބަުބން ަމުގަތއް ބާރުޮބުޑވެ ަބއިޯބވުަމކީ 

ކުރިަމިތވަުމްނދާ  ުއނަދޫގަތކާ  ެއަތެކއް  ަރއްިޔުތްނަނށް  ާއންމު 

ކަެމެކވެ. ެއެހްނކަުމން، މި ސަަރަހްއުދގެ ަބއިބޯުވން ކުަޑކުރުުމގެ 

ޮގުތން މި ސަަރަހްއުދަގއި ރަިޖްސޓަީރޮކްށަފއިވާ އުަޅނުދަތުކން 

ބަެޖުޓަގއި  ގެ   2021 ެނގުަމށް  ޗާެޖއް  ޮކންޖެަޝން 

ހިަމަނިއަފިއެވއެވެ. 

ދިާމވާ  ސަބަުބން  ިގަނވުުމގެ  އުަޅނުދަތއް  ުދްއވާ  ަމުގަތުކަގއި 

ަމްއސަަލަތަކށް ބޮެޑތި ޚަަރުދަތެކއް ިހނަގއެވެ. ެއްކސިެޑްންޓަތއް 

ޕޮިލއުަޝްނައކީ  ުއެފދޭ  ިގަނވުުމން  އުަޅނދު  ުދްއވާ  ިގނަވުާމއި 

ެއާއެއކު ޚަަރުދަތެކއް ެއކުެލވޭ ަކްނކަމެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ަމުގަތުކގެ 

ަމުގަތއް  ުދްއވުުމން  އުަޅނދު  ިގަނިއން  ކެޭޕިސީޓައށްވުރެ 

ަދިތަތއް  ާޕްކކުރުުމގެ  ޭހަދކުަރންެޖހި  ިއތުަރށް  މަރާާމުތކުަރން 

 2018 ްސެޓިޓްސިޓްކްސގެ  ިބއުޯރފް  ނޭަޝނަލް  ދިާމެވއެވެ. 

ޭބުންނކުރާ  ާރއްޭޖަގއި  ަދްއާކޮގުތން  ަތާފްސިހސާުބަތުކން  ގެ 

ެވިހކަްލަތުކގެ ތެެރިއން 68 ިއްނަސްއަތައކީ މާލެ ސަަރަހްއުދަގއި 

ރަިޖްސޓަީރކުރާ  އަަލށް  ިމޮގުތން  ެވިހކަްލަތެކެވ.  ޭބުންނކުރާ 

ެވިހކަްލަތއް ައހަަރކު 8 ިއްނަސްއަތިއން ކުިރއަަރއެވެ. މާޭލަގއި 

ޗާުޖން  މި  ަމުދކުރުަމން  ައަދދު  ެވިހކަްލަތުކގެ  ޭބުންނކުރާ 

ެއީހެވޭދނެވެ. 

ިމޮގުތން މި ޗާޖު ެނގުަމށް ހަމަެޖިހަފއިަވނީ ެވިހކަލް ައހަރީ ފީ 

ެނގުަމްށ ަކނަޑއަަޅިއަފއިވާ ޭރުޓަތުކަގއެވެ. 

ހަަމެއާއެއކު، މާޭލަގއި ިއތުރު ާޕިކްނގ އޭިރާއަތއް ަހަދއި، ކާރު 

ާޕްކކުާރނެ ަތްނަތުނން ަމހު ީފެއއް ެނގުަމްށެވސް ޭރިވަފިއެވއެވެ. 

އަޅާ  ަމުދކުރުަމށް  ޮތއްެޖުހން  ެވިހކަލް  މާޭލގެ  ިމީއެވސް 

ެވިހކަލް  ިމއީ  ައދި  ީފެއެކވެ.  ަނގާ  ތެެރިއން  ފިަޔވަުޅަތުކގެ 

ެއީހތެިރެވޭދނެ  އެޅުވުަމށް  ހަަމައަކށް  ަކްނަތްއަތއް  ާޕްކކުރުުމގެ 

ފިަޔވަެޅކެވެ. 

2021 ގެ ބަެޖުޓަގއި މާޭލގެ ެވިހކަލް ޮތއްެޖުހން ަމުދކުރުަމްށަޓަކއި 

ާޚްއސަ  ާޕިކްނގައށް  ަތއާަރްފކުރުާމއި،  ިމނީަބސް  މާޭލަގއި 

އިމާާރްތަތެކްއ އެޅުަމްށެވސް ބަެޖުޓޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

މި ަކްނކަުމން 2021 ަވނަ ައހަރު ިއތުރު 36.6 މިިލައން ުރފިޔާ 

ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

ޗާޖުގެ  ަސރވްިސ  ެއައރޯޕްޓ  އާިއ  ީފ  ިޑެވޮލޕަްމްންޓ  ެއައރޯޕްޓ 

ޭރުޓަތްއ ަބަދލުކުުރްނ

ެއއަރޯޕޓް ޑިވެލޮޕްަމްނޓް ފީ ާއއި ެއއަރޯޕޓް ސަރިވސް ޗާުޖގެ 

ަބދަުލަތއް  ުހަށހަަޅިއަފއިވާ  ައހަރު  ަވނަ   2020 ޭރުޓަތަކށް 

ަތްނފީުޒކުުރން ަވނީ ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ެއއަރަލިއްނަތަކށް 

ލިިބަފއިވާ ެގއްލުަމށް ިރއާަޔްތޮކށް ަމޑުަޖްއސާަލިއަފއެވެ. ިމޮގުތން 

ެއއަރޯޕޓް  ޗާާޖއި  ސަރިވސް  ެއއަރޯޕޓް  ޭރުޓަތުކަގއި  މި 

ިޑވެލޮޕްަމްނޓް ފީ ެނގުަމށް ިމހާރު ަކނަޑއަަޅިއަފިއަވނީ 1 ޫޖން 

2021 ިއން ެފިށެގްނނެވެ. 2021 ަވނަ ައހަރު ިމކަުމން ިއތުރު 

272.6 މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ.  

ިބްނ ިވްއުކްނ

ިހްއާކަފިއވާ  ސަަރަހްއުދަތުކަގއި  ަރްށަތާކއި  ެއކި  ާރއްޭޖގެ 

ިބްނަތުކން ަރއްިޔުތްނަނށް ޭއގެ ަފިއދާ ލިބުަމށް މި ިބްނަތުކން 

އެ ސަަރަހްއުދަގއި ދިިރއުޅޭ ފަާރްތަތއް ޫނން ެއެހން ފަާރްތަތަކށް 

 2021 ިވްއކުަމށް  ޭބުންނަތަކށް  ެއކި  ިމްނވަެރއް  ަވކި  ބިުމގެ 
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ަމިތން  ިމޮގުތގެ  ހަމަ  ިނންަމިއަފިއެވެއެވ.  ހުުޅވާލުަމށް  ަގއި 

ޫދކުރުަމށް  ިބން  ހިެމޭނޮގަތްށެވސް  ސަަރަހްއެދއް  ަވކި  ޫމުދގެ 

ރާަވިއަފއިަވނީ  ިމޮގުތން  ިނންަމިއަފިއެވެއވެ.  ހުޅުވާލުަމށް 

 30 ިބްނަތުކގެ  ިހްއާކަފިއވާ  ޚަަރުދޮކްށެގން  ަދއުަލުތން 

ޮކްނސެްޕެޓއް  ޭލންޑް  ެލޫގން  ައދި  ިވްއކުަމެށވެ.  ިއްނަސްއތަ 

ަވކި  ފަުޅގެ ސަަރަހްއުދްނެވސް ަކނަޑއެޅޭ  ަތއާަރްފކުރުަމްށަފހު، 

ތަަރްއީގކުރުަމށް  ަކްނކަަމށް  ެއކި  ތެެރިއން  ަގަވިއުދަތެކްއގެ 

ޖުމުލަ  ައހަރު  ަވނަ   2021 ިމަކްނކަުމން  ހުުޅވާލުަމށެވެ. 

ލިޭބެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   1,000.0 ިއތުރު  ޮގެތްއަގއި 

ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ.  

ެއނީްސ  ފިްރުކ ޫދކުުރމާިއ  ަލިއަސްންސ  ޮއަޕޭރިޓްނގ  ެޓލޮެކމް 

ްސެޕކްްޓަރމް ޗާޖެްއ ެނގުްނ

ިއްނަޓެނޓް  ުނަވތަ  ިޚދުަމތް  މުާވސަާލތީ  ައހަރު  ަވނަ   2021

ަޝުއުގވެިރަކން  ފަާރްތަތެކްއގެ  ިއތުރު  ިދނުަމށް  ިޚދުަމތް 

އޮޕަޭރޓަުރްނަނށް  ނުަވތަ  އޮޕަޭރޓަަރަކށް  ިއތުރު  ބަަލއި،  ހުިރތޯ 

ަލިއަސްނސް ޫދކުރުަމށް ާރަވިއަފއިެވއެވެ. ިމޮގުތން ަލިއަސްނސް 

ޫދކުރުަމށް ރާަވިއަފއިަވނީ ޮއކްަޝްނ ުއސޫުލްނނެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން ުގދުަރތީ ަވސީަލެތްއގެ ޮގުތަގއި ބަަލއި ާރއްޭޖގެ 

ައެގއް  ެއްއެވސް  ޭބުންނކުރުަމށް  ސްެޕްކޓްރަމް  ފްީރުކްއްނސީ 

ފްީރުކެއްނީސަތއް  ސަބަުބން  ީމގެ  ާފަހަގކުެރެވެއވެ.  ުނަނާގަކން 

ުހްނަނަކން  ިހެފެހްއިޓަފއި  އެޮލޭކްޓކުެރވި  ެންތޮގުތަގއި  ޭބނުެމއް 

ިސާނައުތަގއި  މި  ސަބަުބން  ީމގެ  ައދި  ާފަހަގކުެރެވެއވެ. 

ެއެހްނކަުމން  ަމުގަފިހެވަފއިެވއެވެ.  ކުަޑވުަމށް  ާވަދވެިރަކން 

ެނިގއްެޖނަމަ،  ެއއް  ފީ  ފްިރުކެއްނީސަތަކށް  ެއއަރވޭވް  ާރއްޭޖގެ 

ފްިރުކެއްނީސަތއް ެއފިަޝްނުޓޮކށް އެޮލޭކްޓކުރެވި ަދއުަލަތށް ލިބޭ 

އާްމަދީނެވސް ިއތުުރެވެގްނާދެނެއވެ. ިމޮގަތށް ސްެޕްކޓްރަމް ޗާެޖއް 

ެނިގނަަމެވސް، ފްީރުކެއްނސީ ޭބުންނކުރުަމށް ެއކި ާބަވްތަތުކގެ 

ފީ ަނަގެއވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ެއުނއަލް ފީ، ރަިޖްސޓްރޭަޝން ފީ، 

ޕްޮރެސިސްނގ ފީ ުނަވތަ އެަޖްސޓެޑް ގްޮރސް ޕްޮރިފްޓގެ ަވކި 

ިއްނަސްއަތެއްއ ެދްއުކްނ ހިެމެނއެވެ.  

 300.0 ިއތުރު  ައހަރު  ަވނަ   2021 ޖުމުަލޮކށް  ިމަކްނކަުމން 

މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

ައުއ ރޯިސުޓ ަތަރްއީގުކުރަމްށ ަރްށ ޫދކުުރްނ

 10 ތަަރްއީގކުރުަމށް  ިރޯސުޓަތއް  ައއު  ައހަރު  ަވނަ   2021

ަރެށއް ޫދކުރުަމށް ާރަވިއަފިއާވތީ، މި ކަަމށް 2021 ަވނަ ައހަރު 

ިބން ިވްއކުާމއި ިބން ަބދަުލކުރުުމގެ ީފގެ ޮގުތަގއި ިއތުރު 154.2 

މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވެއެވ.

ރިައލް ެއްސޓޭްޓ ޓިޫރަޒަމްށ ިބްނ ޫދކުުރްނ

ާރއްެޖައށް  ޓޫރިޒަމް  ެއްސޭޓޓް  ިރއަލް  ައހަރު  ަވނަ   2021

ަތއާަރުފޮކށް، މި ަކން ޕްރޮޯމުޓކުރުަމށް ިނންަމިއަފިއެވެއވެ. ައދި 

2021 ަވނަ ައހަރު މި ަކން ިހނަގްނަފަށއި ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކގެ 

ަޝުއގުވެިރަކން ިމކަަމށް ލިެބްނެފށި ާރއްޭޖަގއި ިރއަލް ެއްސޭޓޓް 

ލިެބްނަފާށެނކަަމށް  ފަާރްތަތއް  ިއްނެވްސްޓކުާރނެ  ޓޫރިޒަަމށް 

ަވަނ   2021 ސަބަުބން  ިމކަުމގެ  ައދި  ައްނދާާޒކުރެެވެއވެ. 

ައހަުރގެ އާްމަދނީ 1,500.0 މިިލައން ުރފިާޔިއން ިއތުުރާވެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުެރެވެއެވ.
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4. ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ

ިޚދުަމތް  ާއންމު  ޚަަރުދކުަރނީ  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ަދއުަލުތން 

ަރްއާކތެިރަކން  އިުޖތިާމއީ  ަރއްިޔުތްނގެ  ފޯުރޮކްށިދނުަމާށއި 

ިއްނފްާރްސޓްަރކްޗަރ  ޭބުނންވާ  ަގއުަމށް  ަކަށވަުރޮކްށިދނުަމާށއި 

ެގެންސިދނުަމށެވެ.  ތަަރްއގީ  ިއުގިތާސދީ  ތަަރްއީގކުރުަމާށއި 

އަނބުރާ  ޯލނު  ިއތުުރން،  ޚަަރުދަތުކގެ  ކުރާ  ަދއުަލުތން 

ަރުއސުލްމާަލށް  ަދްއކާ  ިއދާާރަތަކށް  މާލީ  ބޭުރގެ  ެދްއކުަމާށއި 

ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓްނ ޭހަދކުެރއެވެ. 

ަދއުަލުތން ކުރާ ޚަަރާދއި ޖުމުލަ ބަެޖަޓކީ ަތާފތު ދެ ޮކްނސެްޕެކޓެވެ. 

ޚަަރުދަގއި ހިެމެނނީ ަގވަރަމްނޓް ަފިއޭންނސް ްސެޓިޓްސިޓްކސް 

ުމއާމަާލްތަތކެވެ.  ބަަލއި  ޮގުތަގއި  ޚަަރުދގެ  ަގއި  )ީޖެއްފެއސް( 

ެއަކުއްންޓަގއި  ޮލސް  ެއންޑް  ޕްޮރިފޓް  ެއަކުއްނިޓްނގަގއި  ެއއީ 

ައަދދު  ޕްިރްނސިޕަލް  ޯލުނގެ  ުމއާމަާލްތަތެކވެ.  ަފދަ  ިރޯކުޑކުރާ 

އަނބުރާ ެދްއުކްނަފދަ ުމއާމަާލްތަތއް ެއއީ ޚަަރުދގެ ޮގުތަގއި ބަަލއި 

ބެެލްނސް  ިމއީ  ެއަކުއްނިޓްނގަގއި  ޫނެނވެ.  ުމއާމަާލްތަތެކއް 

ީޝުޓަގއި ިރކޯުޑކުރާ ުމއާމަާލްތަތކެވެ. ިމަފދަ ުމއާމަާލްތަތއް ޖުމުލަ 

ަދއުަލުތގެ  ާމަނކުަރނީ  ބަެޖޓު  ޖުމުލަ  ހިެމެނއެވެ.  ބަެޖުޓަގއި 

ޚަަރާދއި ޚަަރުދގެ ޮގުތަގއި ުނހިެމނޭ ުމއާމަާލްތަތއް ެއްއކުރުުމން 

ައްނަނ ައަދަދެށެވ.

ކެިޕޓަލް  ައދި  ިރކަަރްނޓް  ެބިހަފއިަވނީ  ޚަަރދު  ކުރާ  ަދއުަލުތން 

ޚަަރުދގެ ަމއްަޗެށވެ. ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދަތުކގެ ތެޭރަގއި ހިެމެނނީ 

ިޚދުަމްތަތާކއި  ާއންމު  ދޭ  ަރއްިޔުތްނަނށް  ިހްނގުާމއި  ަދއުަލތް 

ަރއްިޔުތްނަނށް ދޭ ެއިކެއކި ެއީހަތެކވެ. ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ ތެޭރަގއި 

ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ހިެމެނނީ ޮއީފްސަތއް ިހްނގުަމށް ޭބުންނވާ 

ތަަރްއީގގެ  ޚަަރާދއި  ކުރާ  ަފިއާދައށް  ިއުގިތާސދީ  ހަރުުމދަާލއި 

މަޝްޫރުއަތެކވެ. ައދި އާްމަދނީ ިއތުުރކުެރޭވނެ ަމުގަފިހޮކްށޭދަފދަ 

ކެިޕޓަްލ ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތެކެވ.
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4.1 ަޚަރަދްށ ައިއްސަފއިވާ ަބަދލު

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖާޓއި ޚަަރުދގެ ްސޓްަރކްަޗރައށް މި 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ަވނީ ވަަރށް ބޮޑު ަބދަެލއް ައިއްސަފއެވެ. ިމޮގުތން 

2020 ަވނަ ައހަަރށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ާފްސޮކްށަފއިަވނީ 

37,871.3  މިިލައން ުރފިާޔގެ ބަެޖެޓކެވެ. ނަަމެވސް ައހަުރގެ 

ކުީރކޮޅު ކޮިވްޑ19- އާ ގުިޅެގން ދިމާވި ިއުގިތާސދީ ަތދުމަުޑކަާމެއކު، 

އާްމަދނީ ަދްށވެ، ކޭްޝފްލޯ ެމނޭްޖކުރުަމށް ަދިތާވެނތީ ާއއި ޮކވިްޑ-

19 އާ ގުިޅެގން ިއތުރު ޚަަރުދަތއް ކުަރންެޖޭހތީ، ާފްސޮކްށަފިއވާ 

ބަެޖުޓގެ ޚަަރުދަތއް ވީ ެއންމެ ޮބަޑަކށް ކުަޑކުރެުވެނވެ. ިމޮގުތން 

ެއންމެ ފުަރތަމަ ޮއީފްސަތުކގެ ބަެޖުޓަތުކން 1 ބިިލައން ުރފިޔާ 

ލިބޭ  ުމސާރަ  ޮބެޑތި  ވަަރަކްށވުރެ  ަވކި  ައދި  ުއިނކުެރުވެނވެ. 

ައދި  ުއިނކުެރުވނެވެ.  ަބެއްއެވސް  ުމސާަރިއން  ފަާރްތަތުކގެ 

ުނެފިށހުރި ހުިރހާ މަޝްޫރުއެއއް ަމޑުަޖްއސާެލުވނެވެ. ައދި ޭއގެ 

ބަެޖޓު  ޮއީފްސަތުކގެ  މަްޝވަާރޮކށް  ޮއީފްސަތކާ  ަފުހންެވސް 

ކުަޑކުރެުވނެވެ. ެއެހން ނަމަެވސް، ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ަބެއއް 

ިސްއހީ  ިމޮގުތން  ކުަރންެޖިހަފިއެވއެވެ.  ިއތުަރށްެވސް  ޭހަދަތއް 

ިއތުުރކުރުާމއި  ކެޭޕިސޓީ  ެޓްސިޓްނގ  ޮގުތަގއި  ޚަަރުދަތުކގެ 

ިއުކއިޕްަމްނޓް  ޕްޮރެޓްކޓިވް  ަޕރަސނަލް  ައިއސޮލޭަޝން، 

)ޕީީޕއީ( ަގތުާމއި ފަރުާވޭދނެ މަުރކަުޒަތއް ިބާނކުުރން ހިެމެނއެވެ. 

ޒަރޫރީ  ކާޯބަތެކއްާޗއި  ޮގުތން  ަރްއާކތެިރކަުމގެ  އިުޖތިާމއީ  ައދި 

ހާުލަގއި  ިއތުުރކުރުާމއި  ަޔީގްނޮކށް ްސޮޓކް  ަތެކީތގެ ސަޕްަލއި 

ައދި  ިހނިގެއވެ.  ޚަަރުދަތއް  ެއީހތެިރވުަމށް  ީމުހްނަނށް  ެޖހޭ 

ިއުގިތާސދީ ރިީލފް ެޕކޭެޖްއގެ ޮގުތަގއި 2.5 ބިިލައން ުރފިާޔގެ 

ެޕކޭެޖއް ިއއުާލްނޮކށް، ެއކި ެއީހަތއް ެދުވެނވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި، 

ވިަޔފާިރަތަކށް  ަމުގަސުދަގއި  ޭބިތއްބުުމގެ  ީމުހން  ވަީޒާފަގއި 

ަދއުަލތް  ިއތުުރން  ީމގެ  ހިެމެނއެވެ.  ޯލުނަތއް  ރިީލފް  ދެުވނު 

ިހްއާސވާ ުކްނުފިނަތަކށްެވސް ފުރަަބްނދާ ގުިޅެގން ދިާމވި މާލީ 

ަމްއސަަލަތަކށް ަދއުަލުތން ެއީހތެރިެވޭދންެޖުހނެވެ. ޮކވިްޑ-19 ާއ 

ގުިޅެގން ިއތުުރވި ޚަަރުދަތާކެއުކެވސް، 2020 ގެ ބަެޖޓު ަވނީ 

31,787.1 މިިލައން ުރފިާޔައްށ ުކަޑކުެރިވަފެއވެ. )ާޗޓު 36(

ޮގުތން  ިއުގިތާސދީ  ސަބަުބން  ބަލިަމުޑގެ  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ީހނަުރެވަފއިވާ މި ަދނޑިވަުޅަގއި، ސަުރކާުރގެ ޚަަރުދަތއް މި ަވނީ 



64

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ެމދުާރްސާތަގއި  ައދި  ޮކްނޓްރޯްލކުަރންެޖިހަފއެވެ.  ބޮަޑށް  ވަަރށް 

ުއެފްއުދްނތެިރަކން ިއތުރުާވނޭ ހަަރާކްތަތަކށް ބަެޖުޓން ޚަަރުދކުުރން 

ިރކަަރްނޓް  ިމޮގުތން،  ުމިހއްުމެވަފެއވެ.  ަވނީ  މި  ިއުހަންށވުރެ 

ސަުރކާުރގެ  ިހެފެހްއޓުަމްށަޓަކއި  ިމްނވަެރްއަގއި  ެއއް  ޚަަރުދަތއް 

ެޓްކނޮލޮީޖއާ  ލާމަުރކަުޒކުރުާމއި  ަމަސްއަކްތަތއް  ިއދާާރަތުކގެ 

ަރްއެޓހި ޚަަރުދ ުކަޑ ޮގްތަތއް ޚިޔާުރކުަރން ަވނީ ެޖިހަފއެވެ. 

ޮކިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން ާރއްޭޖގެ ިއުގިދާސަދށް 

ެމދުާރްސާތައްށެވސް  ައސަރު  ަތދުމަުޑކަުމގެ  ދިާމެވަފިއވާ 

ީވާހެވސް  ޮކްނޓްރޯްލޮކށް،  ޚަަރުދަތއް  ެއެހްނކަުމން  ކުާރެނެއވެ. 

ެއފިަޝްންޓކުރުަމކީ މި ަވުގތު ވަަރށް ުމިހއްމު ކަެމެކވެ. ެއެހްނކަުމން 

2021 ގެ ބަެޖުޓަގއިެވސް، ޚަަރުދަތއް ޮކްނޓްރޯްލކުރުަމށް ވަަރށް 

ިޑްސކްރީަޝނަރީ  ިމޮގުތން،  ީދަފިއާވެނއެވެ.  ޮބަޑށް ސަމާުލަކން 

ހިަމަނިއަފއިަވނީ  ބަެޖުޓަގއި  ގެ   2021 ޚަަރެދއްެވސް  ހުިރހާ 

ޚަަރުދކުރީމާ  ބަަލިއެގން  ިއުގިތާސުދޮކްށެގން،  ބޮަޑށް  ވަަރށް 

ިމންުޖވުަމށް  ަތދުމަުޑކަުމން  މި  ިމްނވަަރށެވެ.  ުނުފޭދނެ  ޫނނީ 

ޮގުތން  ކުަޑކުރުުމގެ  ޚަަރދު  ޮގެތްއަގއި  ޖުމުލަ  ަދއުަލުތން 

ފިަޔވަޅު ނޭިޅއްެޖނަމަ، ުމަވއްަޒުފްނގެ ުމސާަރައާށއި ޮއީފްސަތއް 

ިހްނގުަމާށއި ިއުގިތާސދީ ަފިއާދައާށއި ތަަރްއީގގެ މަޝްޫރުއަތަކށް 

ސަުރކާުރން ކުރާ ޚަަރދު ކުިރައްށޮއތް ާތނަގއި ިއތުުރާވެނކަަމށް 

މަޝްޫރުއަތާކއި  ައއު  ހިަމަނިއަފއިވާ  ބަެޖުޓަގއި  ބެެލެވެއވެ. 

ޚަަރުދަތއް  ިރކަަރްނޓް  ސަބަުބްނެވސް  ހަަރާކްތަތުކގެ  ައއު 

ެމދުާރްސާތަގިއ ިއތުުރެވެގްނާދެނކަަމށް ަލާފކުެރެވެއެވ.

ާރއްޭޖގެ  ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19  ިއތުުރޮކްށަފއިަވނީ  ޚަަރދު 

ަރނގަުޅކުރުަމށް  ހާަލތު  ަރއްިޔުތްނގެ  ާއންމު  ިއުގިތާސަދާށއި 

ައަހަރީކ  ަވަނ  ަތްނފީުޒކުރުަމށެވެ. 2021  ަކްނަކން  ކުަރންެޖހޭ 

ިއުގިތާސދު  ޮކްނޓްރޯްލޮކށް  ބަލިަމުޑަކން  މި  ާރއްޭޖަގއި 

ިރަކަވރކުރުަމށް ިގނަ ފިޔަވަުޅަތެކއް އަަޅންެޖޭހނެ ައހަެރެކވެ. ައދި 

ިމސްރާަބަކށް  ދެެމެހްއެޓިނވި  އަުލން  ހާަލތު  މާލީ  ަދއުަލުތގެ 

ެގްނިދއުަމްށަޓަކއި ިގނަ ަމަސްއަކްތަތެކއް ަފަށންެޖޭހނެ ައހަެރކެވެ. 

)ާޗޓު 37(

4.2 ޮނިމަނލް ޖީީޑޕީގެ ންިސަބުތްނ ަޚަރުދ

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން ބަާލއިރު، 2014 ަވނަ ައހަުރން 

ިހްނގުުމގެ  ަދއުަލުތގެ  ހަަމައށް  ައހަރާ  ަވނަ   2016 ެފިށެގްނ 

ނިޒާަމށް ައއި ަބދަާލެއކު ަދއުަލުތގެ ޚަަރދު ީޖޑީީޕގެ ިނސްަބުތން 

ަވަނ   2017 ައިދ   2016 ައިއްސަފއެވެ.  ިއތުުރވަުމން  ަވނީ 

ފިޔަވަުޅަތުކގެ  އެޅި  ސަުރކާުރން  ުކަޑކުރުަމށް  ޚަަރދު  ައހަރު 

ތިިރެވަފިއވުާމއި  ައުގަތއް  ބާޒާުރަގއި  ުދނިޭޔގެ  ސަބަުބްނާނއި 

 2017 ސަބަުބން  ކުިރއެރުުމގެ  ައއި  ިއުގިތާސަދށް  ާރއްޭޖގެ 

ިނސްަބުތން  ޖީޑީީޕގެ  ހުރީ  ޚަަރދު  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ 

ައހަރު  ަވނަ   2018 ނަަމެވސް  ިއްނަސްއަތިއަގެއވެ.   30.8

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސަދށް ައއި ކުިރއެރުާމއި ަދއުަލުތގެ ިހްނގުަމށް 

ައިއްސަފއިވާ ަބދަުލަތާކެއކު ަދއުަލުތގެ ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ައދި 

ޕަބްިލކް  ާޚްއަސޮކށް  ޚަަރދު،  ކުރި  ަފިއާދައށް  ިއުގިތާސދީ 

ެސްކޓަރ ިއންެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާްމަތަކށް ކުރި ޚަަރދު ަވނީ 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ެފިށެގން  ައހަުރން  އެ  ައދި  ިއތުރުެވަފއެވެ. 

ިނސްަބުތން ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ަވނީ ިއތުުރެވެގން ޮގްސަފއެވެ. 

މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަމާ ގުިޅެގން ާރއްޭޖގެ 

ިއުގިތާސދީ ހާަލތު ީހނަުރވުާމއި އެ ިމްނވަަރށް ޚަަރުދކުަޑުނކެެރޭވތީ 

ޚަަރުދަތއްަވނީ  ިނސްަބުތން  ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ައހަރު  މި 
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ޗާުޓ 38: ޮނިމަނލް ޖީީޑޕީގެ ންިސަބުތްނ ިރަރަކްންޓ ައދި ެކޕަިޓލް ަޚަރުދ

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ިރކަަރްނޓް  ެމދުާރްސާތަގއި  ނަމަެވސް،  ެއެހން  ިއތުރުެވަފއެވެ. 

ލޮޅުަމްށަފހު  ގެ  ކޮިވްޑ-19  ޮކްނޓްރޯްލޮކްށެގްނާނއި  ޚަަރުދަތއް 

ކުިރއަާރެނކަަމށް  ހަލުިވކަާމެއކު  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ަގއުމީ 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ެމދުާރްސާތަގއި  ައްނދާާޒކުރެޭވތީ، 

ިހެފެހްއޭޓެނކަަމށް  ިމްނވަެރްއަގއި  ެއއް  ޚަަރުދަތއް  ިނސްަބުތން 

ަލާފކުެރެވއެވެ. )ާޗޓު 38( 

4.3 2019 ަވަނ ައަހުރ ހިނގި ަޚަރުދ

ހުރީ  ޚަަރުދަތއް  ަދއުަލުތގެ  ނިުމުނއިރު  ައހަރު  ަވނަ   2019

28,994.7 މިިލައން ުރފިާޔަގެއވެ. ިމއީ 2019 ަވަނ ައަހަރްށ 

ޚަަރުދަތއް  ސަޕްލިެމްނާޓެއކު  ބަެޖޓު  ާފްސކުރި  ސަުރކާުރން 

ިހނާގަފއިވާ ިމންވަރެވެ. ައދި ިމއީ 2018 ަވނަ ައހަރާ ބަާލއިރު 

9.3 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައެދެދެކވެ. ީމގެ ތެެރިއން ިރކަަރްނޓް 

ޚަަރުދގެ ޮގުތަގއި 21,372.0 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދެވަފިއެވއެވެ. 

ިމއީ ޖުމުލަ ޚަަރުދގެ 73.7 ިއްނަސްއަތއެވެ. ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ 

ީމގެ  ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   7,622.8 ިހނާގަފއިަވނީ  ޮގުތަގއި 

ޕްޮރގްރާަމށް  ިއްނެވްސޓްަމްނޓް  ެސްކޓަރ  ޕަބްިލކް  ތެެރިއން 

4,248.6 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދެވަފިއެވއެވެ. 

ާފްސކުރި  މަޖިީލުހން  ަރއްިޔުތްނގެ  ައހަަރށް  ަވނަ   2019

ައދި  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން   30,251.7 ބަެޖަޓކީ  ަދއުަލުތގެ 

ސަޕްލިަމްނުޓގެ  ބަެޖޓު  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2019

ާފްސޮކްށަފއެވެ.  ަވނީ  ުރފިޔާ  މިިލައން   1,703.2 ޮގުތަގއި 

ަމިއަގނޑު  ބަެޖޓު ސަޕްލިަމްންޓކުަރންެޖުހނު  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ 

ަވަނ   2019 ސިާޔަސުތަތއް  ސަުރކާުރގެ  ައއު  ސަބަަބކީ، 

ނުލިބުމާ  ަވުގތު  ެއަކީށެގންވާ  ހިެމނުަމށް  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ 

ގުިޅެގން ައއު ސަުރކާުރގެ ަވުއުދަތއް، ާޚްއަސޮކށް 100 ުދަވުހގެ 

ަވުއުދަތއް، ުފްއދުަމާށއި ޯކޓު ުހކުްމަތކާ ގުިޅެގން ޫދކުަރންެޖުހނު 

ަފިއާސގެ ިއތުުރން، ސަުރކާރު ިހްއސާވާ ުކްނުފިނަތުކގެ ކޭްޝފްލޯ 

ެމނޭްޖކުރުަމށް ަދިތެވަފިއާވތީ، ކެިޕޓަްލގެ ޮގުތަގއި ޫދކުަރންެޖުހނު 

ޖުމުލަ  ިމންވަަރްށވުރެ  ާފްސކުރި  ގުިޅެގން  ިއތުރުވުމާ  ަފިއސާ 

ޚަަރދު ިއތުރުާވެނކަަމށް ބެެލވުެމެވ.
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22,337.9 

15,533.4 

20,876.9 10,910.2

ރިކަރަންޓް ކެޕިޓަލް

ފާސްކުރި   2020 ރިވައިޒްކުރި   2020

ޮބޑު  ެއންމެ  ތެެރިއން  ޚަަރުދގެ  ިހނގި  ައހަރު  ަވނަ   2019

ިހްއާސެއއް ކުަރނީ މުަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރަދެށވެ. ިމޮގުތން، 

ީމގެ  ުރފިޔާ ޚަަރުދެވަފއިެވެއވެ.  ަބަޔްށ 8,294.2 މިިލައން  ިމ 

ތެޭރަގއި ސަުރކާުރގެ ޮއިނަގނަޑށް ެގަނުވނު ަބދަުލަތކާ ގުިޅެގން 

ކުރި  ެނގުަމށް  މުަވއްަޒުފން  ިމިންސޓްީރަތަކށް  ައއު  ުއެފުދނު 

ެއންމެ  ަބިއން  މި  ެދން  ހަަމެއެހންމެ،  ހިެމެނެއވެ.  ޚަަރުދަތއް 

ޮބޑު ޚަަރެދއް ިހނާގަފއިަވނީ ސަުރކާުރން ދޭ ެއހީ، އިްޝތިާރާކއި 

ުރފިޔާ  މިިލައން   3,760.3 ބަަޔށް  މި  ސަްބސިީޑައށެވެ. 

ޚަަރުދެވަފިއެވެއެވ.

ސަބަުބަތުކގެ  ަމިއަގނޑު  ިއތުުރެވަފއިވާ  ޚަަރދު  ިރކަަރްނޓް 

ތެޭރަގއި ުމަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރދު ިއތުުރވުާމއި ސަުރކާުރގެ 

ވުޒާާރަތުކން ާރއްެޖިއން ބޭަރށް ކުރާ ަދތުރު ޚަަރދު ިއތުުރވުާމއި 

ްސކޮލަރޝިާޕއި ދަިރވަުރްނަނށް ޫދކުރި ޯލނު ިއތުރުވުާމއި ައއު 

ކުަރންެޖުހނު  ޮކންިޒއުމަބަްލްސައށް  މެިޑކަލް  ޮހސްިޕޓަްލަތުކގެ 

ކުަރންެޖުހނު  ފިުލވުަމށް  އާާބތުރަ  ޮއީފްސަތުކގެ  ައދި  ޚަަރދު 

ޚަަރުދގެ ިއތުުރން ޯކޓު ުހކުްމަތކާ ގުިޅެގން ބޮެޑތި ޚަަރުދަތެކއް 

ކުަރންެޖުހްނ ހިެމެނެއެވ.

 7,622.8 ޖުމުލަ  ޚަަރުދަތަކށް  ކެިޕޓަލް  ައހަރު  ަވނަ   2019

 26.3 ޚަަރުދގެ  ޖުމުލަ  ިމއީ  ިހނާގަފިއެވއެވެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ޮބޑު  ެއންމެ  ތެެރިއން  ޚަަރުދގެ  ކެިޕޓަލް  ިއްނަސްއަތެއވެ. 

ޕަބްިލކް  ެގްނދާ  ކުިރައށް  ސަުރކާުރން  ިހނާގަފއިަވނީ  ޚަަރެދއް 

ެސްކޓަރ ިއްނެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާަމށް ކުރާ ޚަަރަދާށއި ޯލން 

އަނބުރާ ެދްއކުަމށް ކުރާ ޚަަރަދެށވެ. ނަަމެވސް ައއު ތަަރްއީގގެ 

ިނންަމއި  ަކްނަކން  ޕްޮރިކއުަމްނޓް  ެފިށަފިއަވނީ  މަޝްޫރުއަތއް 

ައހަުރގެ ަފުހކޮުޅަގއި ކަުމަގއިާވތީ، ޖުމުލަ ކެިޕޓަލް ޚަަރދު ަވނީ 

ައްނދާާޒކުރި ިމންވަަރްށވުެރ ަދްށެވަފެއެވ.

4.4 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ޮގުތަގއި ަރއްިޔުތްނގެ 

ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   37,871.3 ާފްސޮކްށަފއިަވނީ  މަޖިީލުހން 

ޚަަރުދގެ  ިރކަަރްނޓް  ިއްނަސްއތަ   59.0 ތެޭރަގއި  ީމގެ 

ޚަަރަދށް  ކެިޕޓަލް  ައދި  ުރފިޔާ  މިިލައން   22,337.9 ޮގުތަގއި 

ުރފިޔާ  މިިލައން   15,533.4 ުނަވތަ  ިއްނަސްއތަ   41.0

ާފްސޮކްށަފިއެވެއވެ. ައދި ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ ތެެރިއން ތަަރްއީގގެ 

މަޝްޫރުއަތަކށް )ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއންެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާމް( 

 10,454.8 ުނަވތަ  ިއްނަސްއތަ   67.3 ޚަަރުދގެ  ކެިޕޓަލް 

މިިލައން ުރފިޔާ ާފްސޮކްށަފިއެވއެވެ. ަދއުަލުތގެ ޖުމުލަ ޚަަރުދގެ 

ޮގުތަގއި ާފްސޮކްށަފއިަވނީ 35,966.4 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 
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މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ާފްސކުރި  މަޖިީލުހން  ަރއްިޔުތްނގެ  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19  ަތްނފީުޒކުރުުމަގއި،  ބަެޖޓު  ަދއުަލުތގެ 

ބަެޖަޓށް ަވނީ ޮބެޑތި ަބދަުލަތެކއް ެގްނަނންެޖިހަފެއވެ. ިމޮގުތން 

ޚަަރުދަތއް  ބަެޖުޓން  ާފްސޮކްށަފއިވާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

ރީ-ޕްަރިއއޮޮރަޓއިްޒޮކށް  ޚަަރުދަތއް  ަދއުަލުތގެ  ކުަޑކުރުާމއި، 

އިުޖތިާމއީ ައދި ިސްއހީ ަރްއާކތެިރކަަމށް ޭހަދކުރުަމށް ޚަަރުދަތއް 

ަވނީ ަބދަުލކުރެިވަފއެވެ. ިމާއެއކު ަދއުަލތް ިހްއސާވާ ުކްނުފިނަތުކގެ 

އާްމަދނީ ާއއި ކޭްޝފްޯލައށް ައސަުރޮކްށަފިއާވތީ، އެ ުކްނުފިނަތަކށް 

ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ެއީހތެިރަކން ފޯުރޮކްށިދނުަމްށަޓަކއި ބަެޖުޓގެ 

ެއިކ ާދއިާރަތުކން ަވނީ ޚަަރުދަތަކށް ަބދަުލ ެގްނަނންެޖިހަފެއެވ.

ަވނީ  ިމހާރު  ބަެޖޓު  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ިމޮގުތން 

ިރަވއިްޒޮކްށަފއެވެ. ރިަވއިްޒކުރި ބަެޖުޓަގއި ަދއުަލުތގެ ިރކަަރްނޓް 

ިމިލައްނ   20,876.9 ބެލެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް  ޚަަރދު 

ިރކަަރްނޓް  ބަެޖުޓގެ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  މި  ިމއީ  ުރފިާޔަގއެވެ. 

ައދި  ައެދެދކެވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ   6.5 ބަާލއިރު  ޚަަރަދށް 

ކެިޕޓަލް ޚަަރދު ުހްނާނެނކަަމށް ބެލެެވނީ 10,910.2 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔަގއެވެ. ިމއީ ާފްސކުެރުވނު ބަެޖުޓގެ ކެިޕޓަލް ޚަަރަދށްވުރެ 

ޖުމުލަ  ނިޭމއިރު  ައހަރު  ައަދެދެކވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ   29.8

ިމިލައްނ   31,787.1 ަލާފކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް  ބަެޖޓު 

ުރފިާޔަގއެވެ. ިމއީ މި ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖޓާ އަަޅއިބަާލއިރު 

16.1 ިއްނަސްއަތ ަދށް ައެދެދެކވެ. )ާޗޓު 39(

ައްށ   2020 ައަޅިއަބލިާއުރ  އާ   2019  4.4.1

ިރަވިއޒްުކިރ ަބޖެުޓ

ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2019

ިރަވއިްޒކުރި ބަެޖުޓަގއި ަލާފޮކްށަފިއވާ ޚަަރދު 5.6 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ިއތުުރާވެނކަަމށް  ިމޮގަތށް  ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ.  ިއތުރުާވެނކަަމށް 

ޚަަރދު  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19  ެބެލެވީނ 

ސަބަުބްނާނއި  ފިަޔވަުޅަތުކގެ  އަަޅިއަފއިވާ  ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި 

ސަބަުބން  މަޑުަޖްއސާަލިއަފިއވުުމގެ  މަޝްޫރުއަތއް  ހުރި  ުނަފށާ 

ޚަަރދު ޮކްނޓްރޯްލކުރި ނަމަެވސް، ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ިއތުރު 

ޚަަރުދަތެކއް ބަެޖަޓްށ ިއތުުރެވަފިއާވީތއެވެ. 



70

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 އަަޅއިބަާލއިރު،  އާ   2019

ިއްނަސްއަތިއްނ  ޭހދަ 2.3  ކުރާ  ޮގުތަގއި  ޚަަރުދގެ  ިރކަަރްނޓް 

ަދށްާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ. ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދގެ ެއންމެ ޮބޑު 

ބަަޔކީ ުމަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރދެވެ. މި ބަަޔށް ރިަވއިްޒކުރި 

ޚަަރުދާވެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   8,138.5 ބަެޖުޓަގއި 

އަަޅއިބަާލއިރު  ޚަަރދާ  ގެ   2019 ިމއީ  ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވއިރު، 

1.9 ިއްނަސްއތަ ަދށް ައަދެދެކވެ. ިމއީ ަވކި ިގްނިތަތުކން ަމތީ 

މުަވއްަޒުފްނގެ ުމސާރަ، ައހަުރގެ 4 ަމްސުދަވހު ުއިނޮކްށަފިއވުާމއި 

ިއތުރު ުމަވއްަޒުފން ެނގުުމގެ ފުުރަސތު ީދަފިއުނވުާމއި ފުރަަބްނދާ 

ައަދދު  ަލާފކުރާ  ިހނާގެނކަަމށް  ޚަަރަދށް  ިއތުުރަގީޑގެ  ގުިޅެގން 

ކުަޑވުުމްނ ަދށްާވ ަދްށވުެމކެވެ. 

ޚަަރެދއް  ޮބޑު  ެއންމެ  ެދން  ތެެރިއން  ޚަަރުދގެ  ިރކަަރްނޓަ 

ެއހީ،  ދޭ  ސަުރކާުރން  ައްނދާާޒޮކްށަފިއަވނި  ިހނާގެނކަަމށް 

މި  ައހަރު  ަވނަ   2019 ސަްބސިީޑައށެވެ.  އިްޝތިާރާކއި 

ަބަޔްށ 3,760.3 މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގަފިއާވއިރު، މި ައަދދު 

ަލާފކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް  ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020

4,338.2 މިިލައން ުރފިާޔަގއެވެ. ިމހާ ބޮޑު ަބދަެލއް މި ބަަޔށް 

ަދުށން  ގްާރްނުޓގެ  ބްޮލކް  ަކުއްނސިްލަތަކށް  ައިއްސަފއިަވނީ 

 2019 ސަބަުބްނނެވެ.  ަބދަުލކުރުުމގެ  ޮގަތށް  ޫދކުރާ  ބަެޖޓު 

ެއެހން  ޫދޮކްށަފިއަވނީ  ަފިއސާ  ަކުއްނސިްލަތަކށް  ައހަރު  ަވނަ 

ޮއީފްސަތެކކޭ ެއްއޮގަތށް ަވކި ޯކުޑަތުކަގއި ބަެޖްޓކުެރިވެގްނނެވެ. 

ނަމަެވސް، ިދެވހިާރއްޭޖގެ ިއދާރީ ާދއިާރަތއް ލާމަުރކަޒީ ުއސޫުލން 

ަމިތން،  ޮގުތގެ  ިއސްާލުހަގިއވާ  ެގެނުވނު  ާޤޫނަނށް  ިހްނގުުމގެ 

ޫދކުރަުމން  ަކުއްނސިްލަތަކށް  ެފިށެގން  ައހަުރން  ަވނަ   2020

ައހަރު  ަވނަ   2020 ިމޮގުތން  ގްާރްނެޓވެ.  ބްޮލކް  ައްނަނނީ 

ބްޮލކް ގްާރްނުޓގެ ޮގުތަގއި 942.8 މިިލައން ުރފިޔާ ޫދކުރުަމށް 

ިރަވއިްޒކުރި ބަެޖުޓަގިއ ހިަމަނިއަފިއެވއެވެ. 

ިމދިޔަ ައހަެރކޭ ެއްއަފަދިއން، މި ައހަުރެވސް މި ަބިއގެ ެއންމެ ޮބޑު 

ިއންުޝއަަރްނސް ްސކީމް  ހެްލތު  ޮއތީ ނޭަޝނަލް  ިހްއާސެއއް 

ނުަވތަ ާއަސްނަދައށް ކުރާ ޚަަރަދެށވެ. ިމޮގުތން، މި ްސކީުމގެ 

ޚަަރުދަތއް 2020 ަވނަ ައހަރު 27.6 ިއްނަސްއަތ ަދްށާވެނަކަމްށ 

ބެެލެވެއވެ. ިމއީ ފުރަަބްނާދއި ޯބޑަރު ަބްނުދކުރުާމެއކު ބޭުރން ފަުރވާ 

ިމްނވަރު ަދށްވުުމގެ ސަބަުބން ައްނނަ ކުަޑވުެމކެވެ. ީމގެ  ޯހދާ 

ެއފިަޝްންޓކުރުަމށްެވސް  ޚަަރދު  ްސކީުމގެ  ާއަސްނދަ  ިއތުުރން 

ިގަނުގނަ ަމަސްއަކްތަތްއ ަދީނ ކުރަުމްނނެވެ. 

ެއެހން ސަްބިސީޑަތަކށް ބަާލއިރު، ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ތެުލގެ 

ައގު ހެޮޔވުމާ ގުިޅެގން ަތެކތި ނުަވތަ ިޚދުަމުތގެ ައގު ހެޮޔކުރުުމގެ 

ޮގުތން ދޭ ަފިއސާ 64.6 ިއްނަސްއތަ ުކޑަާވެނއެވެ. ނަަމެވސް، 

ކަަރްނޓު  ގުިޅެގން  ެއްއޮގްތކުރުމާ  ޭރޓު  ޓެިރފް  ާރއްޭޖަގއި  މުޅި 

ިއްނަސްއަތ   33.3 ަވނީ  ސަްބސިޑީ  ދޭ  ައުގހެޮޔކުރުަމށް 

ިއތުރުެވަފެއވެ. ހަަމެއެހންމެ، ެއީހގެ ޮގުތަގއި ޮކްށަފއިވާ ޚަަރުދގެ 

ތެެރިއން  ަވުއުދގެ  ުދަވުހގެ   100 ސަުރކާުރގެ  ތެެރިއން، 

މުޅި  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ޕްޮރގްރާމް  ާންސތާ  ެހނުދުނގެ 

ާރއްެޖައށް ަފަށިއަފިއވުާމެއކު މި ބަަޔށް ޮކްށަފިއވާ ޚަަރުދަތއްެވސް 

ަވީނ ިއތުުރެވަފއެވެ. 

މެިޑކަލް ޮކންިޒއުމެބަްލސް ާއއި ޯލނު ިޚދުަމުތގެ ޚަަރދު ފިަޔަވއި 

ެއެހިނެހން ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދަތއް 2019 ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 

ޮކްނޓްރޯްލޮކށް  ޚަަރދު  ެއއީ  ކުަޑާވެނެއވެ.  ައހަރު  ަވނަ   2020

މެިޑކަލް  އަަޅިއަފިއާވީތެއވެ.  ފިަޔވަުޅަތއް  ހަުރަކށި  ކުަޑކުރުަމށް 

ޮކންިޒއުމެބަްލްސގެ ޚަަރދު ިއތުރުެވަފއިަވނީ ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން 
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ފާސްކުރި 2020 ރިވައިޒްކުރި 2020

ޗާުޓ 41: 2020 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކރި ައދި ިރަވއިޒްުކރި ަޚަރުދގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ޭބާހއި ެޓްސިޓްނގ މެިޝްނަތަކށް ޭބުނންވާ ީރއެެޖްންޓސް ާއއި 

ިއތުުރެވަފިއާވީތއެވެ.  ޚަަރދު  ކުަރންެޖުހނު  ަތެކއްަޗށް  ޕީީޕީއަފދަ 

ދަަރނި  ކުިރްނެވސް  ިއތުުރެވަފއިަވނީ  ޚަަރދު  ިޚދުަމުތގެ  ޯލނު 

ބޮުޑވަުމން ައއުާމއި އާްމަދނީ ަދްށވުުމގެ ސަބަުބން ިއތުރު ދަަރނި 

ަނަގންެޖިހަފއިވުުމެގ ސަބަުބްނެނެވ.

 8,756.3 ޖުމުލަ  ޚަަރުދަތަކށް  ކެިޕޓަލް  ައހަރު  ަވނަ   2019

މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގަފއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ރިަވއިްޒކުރި 

ބަެޖުޓަގއި ކެިޕޓަލް ޚަަރުދަތަކށް ަކނަޑއަަޅިއަފއިަވނީ 10,910.2 

އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2019 ިމއީ  ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން 

24.6 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދެކވެ. ީމގެ ސަބަަބކީ ޕަބްިލކް 

ކުިރައްށދާ  ހިެމނޭ  ޕްޮރގްރާުމަގއި  ިއންެވްސޓްަމްނޓް  ެސްކޓަރ 

މަޝްޫރުއަތއް ބާަރށް ކުިރައށް ިދއުާމއި ަހުއިސްނގ ޑިވެލޮޕްަމްނޓް 

ަދއުަލަތށް  ޮގުތން  ިދނުުމގެ  ސަޯޕޓް  ޭބުންނވާ  ކޯޕަރޭަޝަނށް 

ޭބުންނވާ ިބްނަތއް ބަެޖުޓގެ ތެެރިއްނ ަގްނނަުމްނިދއުމެވެ. 

ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ ތެެރިއން ެދން ެއންމެ ބޮޑު ޚަަރެދއް ިހނަގނީ 

ޯލނު އަނބުރާ ެދްއކުަމށެވެ. 2019 ަވނަ ައހަރު ނިުމުނއިރު ޯލނު 

އަނބުރާ ެދްއކުަމށް 1,124.5 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދެވަފއިާވއިރު، 

މި ައަދދު މި ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ުހްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވނީ 

1,138.2 މިިލައނަ ުރފިާޔަގެއވެ. ިމާއެއކު ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ ަބިއން، 

ޫދކުރުަމްށަޓަކއި  ކެިޕޓަލް  ުކްނުފިނަތަކށް  ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު 

1,964.1 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރދުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

ކޭްޝފްލޯ  ުކްނުފިނަތަކަކށް  ިގނަ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19  

ުކްނުފިނަތުކގެ  ަދނީ  ަދއުަލުތން  ދިާމެވަފިއވުާމެއކު،  ަމްއސަލަ 

އޮޕަރޭަޝްނަތއް ިހަފަހްއަޓއި، ިޚދުަމތް ދީ، ުމަވއްަޒުފްނގެ ުމސާރަ 

ިދނުަމްށަޓަކއި ެއީހތެިރވަުމްނެނވެ. ިމޮގުތން މި ޚަަރދުަވނީ 2019 

ިއތުުރާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން   30.3 އަަޅއިބަާލއިރު  އާ 

ބެެލެވއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން، ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ވިަޔފާިރަތަކށް ެއީހތެރިވުަމށް 

ޯލނު ޫދކުރުމާ ގުިޅެގން ޯލނު ޫދކުރުަމށް ކުރި ޚަަރދުެވސް ަވނީ 

13.7 ިއްނަސްއަތިއްނ ިއތުުރެވަފެއވެ. )ާޗޓު 40(
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ަބޖެޓާ  ފްާސުކިރ  ައަހަރްށ  ަވަނ   2020  4.4.2

އަާޅިއަބލިާއުރ ިރަވިއޒްުކިރ ަބޖެުޓ

ާފްސކުރި  މަޖިީލުހން  ަރއްިޔުތްނގެ  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ަވނީ ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ބޮެޑތި ަބދަުލަތއް 

ހިެމެނނީ  ތެޭރަގއި  ަބދަުލަތުކގެ  މި  ރިަވއިްޒޮކްށަފެއވެ.  ެގެނސް 

ާއންުމޮކށް ކުރާ ޚަަރުދަތއް ޮކްނޓްރޯްލޮކށް، ޚަަރުދަތއް ކުަޑކުރުާމއި 

ބަެޖުޓން  ޚަަރުދަތަކށް  ކުަރންެޖުހނު  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19  

ަވނީ  ިރަވއިްޒކުރުުމން  ބަެޖޓު  ާފްސކުރި  ައދި  ާޖަގިދނުމެވެ. 

16.1 ިއްނަސްއތަ ުކަޑެވަފއެވެ. ިމޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަުރގެ 

 31,787.1 ާފްސޮކްށަފއިަވނީ  ޮގުތަގއި  ބަެޖުޓގެ  ިރަވއިްޒކުރި 

މިިލައން ުރފިާޔެއެވ.

ޚަަރުދަތަކށް  ިރކަަރްނޓް  ރިަވއިްޒކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

ބަާލއިރު، ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދަތއް ަދްށެވަފިއވާ ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ 

ާދއިާރައށް  ިސްއހީ  ައދި  އިުޖތިާމއީ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް އެޮލޭކްޓކުރުަމްށަޓަކއި ެއެހން ާދއިާރަތުކން 

ޚަަރދު ުކަޑކުރުަމށް އެުޅނު ފިަޔވަުޅަތުކގެ ސަބަުބްނެނވެ. ިމޮގުތން 

ަދއުަލުތގެ ޮއީފްސަތުކގެ ާއންމު ބަެޖުޓގެ ަވކިަވކި ާދއިާރަތުކން 

ކުރާ  ަދތުުރަފތުަރށް  ިމޮގުތން،  ުއިނޮކްށަފއެވެ.  ަވނީ  ޚަަރުދަތއް 

ަމޑުަޖްއސާުލން  ޯހުދން  ހަރުުމދާ  މަރާާމާތއި  ުކަޑކުރުާމއި  ޚަަރދު 

ހިެމެނއެވެ. ައދި ނޭަޝނަލް ްސޓޫަޑްނޓް ޯލނު ްސކީުމގެ ަދުށން 

ައއު  ަކނަޑއެޅި  ޫދކުރުަމށް  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ދަިރވަުރްނަނށް 

ިނންަމިއަފއެވެ.  ަމުދކުރުަމށް  ަވނީ  ައަދުދެވސް  ޯލުނަތުކގެ 

ެފިށެގން  ަމުހން  މާރިޗު  ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19  ިމާއެއކު 

ކުަރންެޖހޭ  ޮކންެމެހން  ަބްނުދޮކށް  ޮއީފްސަތއް  ަދއުަލުތގެ 

ިނންަމިއަފިއވުާމެއކު  ކުރުަމށް  ތިެބެގން  ޭގަގއި  ަމަސްއަކްތަތއް 

ުކަޑކުެރިވަފއެވެ.  ިހްނގުަމށް ކުރާ ޚަަރުދަތްއެވސް ަވނީ  ޮއީފސް 

ިމޮގުތން ޭގަގއި ތިެބެގން ޮއީފުހގެ ަމަސްއަކްތކުރުުމގެ ިއްނތިޒާމު 

ޯހދާ  ޭބނުަމށް  ިހްނގުުމގެ  ޮއީފސް  ހަމަެޖިހެގްނިދއުާމެއކު، 

ަވނީ  ޚަަރދު  ކުރާ  ޯއަވރެހްޑްސައށް  ޮއީފްސަތުކގެ  ަތެކއްާޗއި 

ކުިރައށް  ޮއީފްސަތުކން  ަދއުަލުތގެ  ހަމަިމާއެއކު  ކުަޑކުެރިވަފެއވެ. 

ަވނީ  ޚަަރދު  ކުރާ  ުމާނސަަބުތަތަކށް  ޕްޮރގްރާްމަތާކއި  ެގްނދާ 

ކުަޑކުެރިވަފެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ަބިއނަްލައްގވާމީ ބާޒާުރަގއި ތެުލގެ 

ސަްބސިީޑައށް  ދޭ  ައުގހެޮޔކުރުަމށް  ތެޔޮ  ހެުޔވުާމެއކު  ައގު 

ިއތުުރން،  ީމގެ  ކުަޑކުެރިވަފެއވެ.  ަވނީ  ޚަަރުދެވސް  ކުރާ 

ަމގާުމަތަކށް  ައއު  ކުަޑކުރުުމެގޮގުތން  ޚަަރުދަތއް  މުަވއްަޒުފްނގެ 

މުަވއްަޒުފން ެނުގން ުހްއޓާލުާމއި ެއްއެވސް ައއު އެަލަވްނެސއް 

ަވްނެދން  ަމްސދުަވސް   4 ައދި  ހިެމެނެއވެ.  ަތއާަރްފުނކުުރން 

ޮބެޑތި ުމސާރަ ލިބޭ ަމގާުމަތުކގެ ުމސާރަ ެއކި ިއްނަސްއަތަތުކން 

ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ހަަމެއާއެއކު  ުއިނޮކްށަފިއެވސްެވއެވެ. 

ިއްނިތޚާާބއި  ަކުއްނސިލް  ޯލކަލް  ހަމަެޖުހނު  ޭބއްވުަމށް 

ަވނީ  ަމަސްއަކްތަތއް  ކުރެވޭ  ޯބހިެމނުަމްށަޓަކއި  ދިެވހިާރއްޭޖގެ 

ަފްސޮކްށަފެއެވ.

ޚަަރެދއް  ބޮޑު  ބަެޖުޓގެ  ާފްސކުރި  ޮގުތަގއި  ޚަަރުދގެ  ކެިޕޓަލް 

ހިަމަނިއަފއިަވނީ ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއްނެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާްމގެ 

މަޝްޫރުއަތއް ކުިރައށް ެގްނިދއުަމްށަޓަކެއވެ. ނަމަެވސް، ކޮިވްޑ-

ހުިރހާ  ެފިށަފިއނުވާ  ެއާހަތަނށް  ގުިޅެގން،  ބަލިމަުޑކަމާ  ގެ   19

މަޝްޫރުއަތއް ަވނީ މަޑުަޖްއސާަލިއަފެއވެ. ައދި، ީޖ20 ެގ ެޑްޓ 

)ީޑެއްސެއްސައއި(  ސަރިވސް ަސސްެޕންަޝން ިއނިިޝޭއިޓވް 

ަބެއއް  ކުަރންެޖހޭ  ެދްއކުަމްށަޓަކއި  އަނބުރާ  ޯލނު  ަދުށން  ގެ 

ޚަަރުދަތްއެވސް ަވީނ ަފްސކުެރިވަފެއެވ.
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2020 ަވނަ ައހަަރށް ރިަވއިްޒޮކްށަފިއވާ ޖުމުލަ ބަެޖޓު ައހަަރށް 

ކޮިވްޑ-19  ނަަމެވސް،  ަދްށެވަފއިވީ  ބަެޖަޓށްވުރެ  ާފްސކުރި 

ަވނީ  ޚަަރުދަތއް  ަބެއއް  ކުަރންެޖހޭ  ަދއުަލުތން  ގުިޅެގން  އާ 

ިއތުރުެވަފއެވެ. ިމޮގުތން މި ައހަރު މެިޑކަލް ޮކންިޒއުމަބަްލްސައށް 

ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ބަެޖުޓަގއި  ިރަވއިްޒކުރި  ޚަަރދު  ކުރާ 

ިއތުރުެވަފއިަވނީ ަރްއާކތެިރވުަމށް ޭބުންނވާ ަވސީަލްތަތއް ޯހދުަމށް 

ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ައދި  ިއތުރުެވަފއިާވީތެއވެ.  ޚަަރދު  ކުރާ 

ކެިޕޓަލް  ަވރިކްނގ  ސަޯޕާޓއި  ކެިޕޓަލް  ޫދކުރާ  ުކްނުފިނަތަކށް 

ކުރާ  ޫދކުރުަމށް  ޯލނު  ހަމަެޖިހަފިއވުާމެއކު  ޫދކުަރން  ޯލުނަތއް 

ޭހަދާއއި ސަުރކާރު ިހްއާސވާ ުކްނުފިނަތަކށް ޫދކުރާ ކެިޕޓަްލެވސް 

ަވީނ ާފްސކުރި ިމންވަަރްށވުެރ ިއތުުރެވަފެއވެ. )ާޗޓު 41(

4.4.3 2020 ަވަނ ައަހަރްށ ިރަވިއޒްުކިރ ިރަކަރްންޓ 

ަޚަރުދގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ

މުަވްއަޒފުްނަންށ ހިނގާ ަޚަރުދ

ުމަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރުދގެ ތެޭރަގއި ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި 

ހިެމެނނީ، މުަވއްަޒުފްނަނށް ދޭ ައާސސީ ުމސާރަ ާއއި ިއތުުރަގީޑގެ 

ަފިއސާ ާއއި ެއެހިނެހން ިއނާަޔްތަތކެވެ. 2020 ަވަނ ައަހަރްށ 

ާފްސޮކްށަފއިަވނީ  ޮގުތަގއި  ޚަަރުދގެ  ިހނގާ  ުމަވއްަޒުފްނަނށް 

8,716.1 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ މި ައހަަރށް ާފްސކުރި ޖުމުލަ 

ޚަަރދު  ިމާހަތަނށް  ައހަުރގެ  ިއްނަސްއަތއެވެ.   23.0 ބަެޖުޓގެ 

ުހްނާނެނކަަމށް  ިމހާރު  ައަދދު  މި  ބަާލއިރު  ޮގަތށް  ިހނާގަފިއވާ 

ައހަުރގެ  މި  ިއްނަސްއަތިއަގެއވެ.   25.6 ައްނދާާޒޮކްށަފިއަވނީ 

ަދށްާވެނކަަމށް  ޚަަރުދަތއް  ިހނގާ  ުމަވއްަޒުފްނަނށް  ތެޭރަގއި 

ބަލިމަުޑކަމާ  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ސަބަަބކީ  ަމިއަގނޑު  ައްނދާާޒކުރާ 

ަމގާުމަތަކށް  ައއު  ޮގުތން،  ކުަޑކުރުުމގެ  ޚަަރުދަތއް  ގުިޅެގން 

މުަވއްަޒުފން ެނުގން ަމޑުަޖްއސާލުާމއި ިއތުުރަގީޑގެ ޮގުތަގއި ކުރާ 

ޚަަރުދަތއް ކުަޑކުރެވުެމވެ. ީމގެ ިއތުުރން، ސިާޔސީ ަމގާުމަތުކަގއި 

އެ  ަނއިާބއި  ިމިންސޓަުރގެ  ތެެރިއން،  ޭބފުުޅްނގެ  ިތއްބެވި 

ައާސސީ  ަމގާުމަތުކގެ  ަމތީ  ެފިށެގން  ަމގާުމަތުކން  ެފންވަުރގެ 

ުމސާަރިއން 20 ިއްނަސްއތަ މި ައހަުރގެ މޭ ަމުހން ޮއަގްސޓު 

ަމުހގެ ނިޔަަލށް ަވނީ ުއިނޮކްށަފއެވެ. ހަަމެއެހންމެ، ަރއްިޔުތްނގެ 

މަޖިީލުހގެ ެމންބަުރްނގެ ުމސާަރިއްނެވސް 20 ިއްނަސްއަތ ިމ 

ުމްއަދުތަގއި ަވނީ ުއިނޮކްށަފއެވެ. 

ޖުމުލަ ޮގެތްއަގއި ުމަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރުދގެ ަބިއން ޚަަރދު 

ުއަފްއާދަފިއވާ  އަަލށް  ނަުރުހން،  ނަަމެވސް،  ކުަޑކުރެިވަފިއވީ 

ބާުރަތުކަގއި  ިދާފއީ  ައދި  ުމަވއްަޒުފން  އެމްަބީސަތުކގެ 

ަމަސްއަކްތކުރާ ުމަވއްަޒުފްނގެ ުމސާރަ ާއއި ިއތުުރގަީޑގެ ަފިއސާ 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ަވނީ ިއތުުރެވަފއެވެ. ހަަމެއެހންމެ މި ައހަުރގެ 

ާޤޫނުނގެ  ަރްއާކތެިރކުރުުމގެ  ަހްއުގަތއް  ުކަޑުކިދްނގެ  ތެޭރަގއި 

ަދުށން ުއެފުދނު ޗިްލޑްަރްނސް އޮމްބަްޑސްަޕރަސްނސް ޮއީފސް 

ައދި ަޗއިލްޑް ެއންޑް ފެމިލީ ޕްޮރެޓކްަޝން ސަރިވްސައށް ަވނީ 

ައދި  ީދަފއެވެ.  ުހްއދަ  ެނގުުމގެ  ުމަވއްަޒުފން  ަމގާުމަތަކށް  ައއު 

ަމަސްއަކްތކުރާ  ާދއިާރަގއި  ިސްއހީ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ުމަވއްަޒުފްނގެ ިއތުުރަގީޑގެ ަފިއސާ ަވނީ ިއތުުރެވަފެއވެ. ިމާއެއކު، 

ިސްއހީ ާދއިާރަގއި ަމަސްއަކްތކުރާ ޭބފުުޅން، އެ ޭބފުުޅން ަނގާ 

ިރްސކް ެލވެަލށް ބަަލއި ފްަރްނޓްަލިއން އެލަަވްންސގެ ނަުމަގއި 

އެލަަވްނެސއް ަވނީ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ޭދން ަފަށިއަފއެވެ. )ާޗޓު 

40 ައދި 41(
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ޯލުނ ޚުިދމުަތގެ ަޚަރުދ

ޯލނު ިޚދުަމުތގެ ޚަަރަދށް މި ައހަަރށް ާފްސޮކްށަފއިަވނީ 1,843.7 

ިމހާރު  ައަދދު  މި  ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  މި  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން 

ުރފިާޔަގއެވެ.  މިިލައން   1,708.1 ަލާފކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް 

ިއްނަސްއަތ   7.4 ައަދަދށްވުރެ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  މި  ިމއީ 

މި  ިމންވަަރށްވުރެ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  މި  ައަދެދެކވެ.  ަދށް 

ާރއްެޖިއން  ަލާފޮކްށަފިއަވނީ  ަދށްާވެނކަަމށް  ޚަަރުދަތއް  ަބިއން 

ަމުހަގއި   6 ަފހު  ައހަުރގެ  ަބިއވެިރވުުމން  ީޑެއްސެއްސައިއަގއި 

ިޚދުަމުތގެ  ޯލުނގެ  ަދްއަކންެޖހޭ  ކްެރިޑަޓރްސައށް  ޮއފިޝަލް 

ޚަަރާދއި ޕްިރްނސިޕަލް ރިޕޭަމްނޓް ަފސްެވަފިއާވީތެއވެ. )ާޗޓު 40 

ައިދ 41(

ަސުރކާުރްނ ޭދ އީެހ، ިއްޝިތާރކާއި ަސްބިސީޑ

ަބެއއް  ޮބޑު  ސަްބިސީޑގެ  އިްޝތިާރާކއި  ެއހީ،  ސަުރކާުރްނދޭ 

ިހްއާސކުަރނީ ަދއުަލުތން ިސްއހީ ިއންުޝއަަރްނަސށް ކުރާ ޭހދަ 

ާއއި ކާޯބަތެކތި ައދި ކަަރްނޓު ައުގހެޮޔކުުމގެ ޮގުތން ދޭ ަފިއާސއެވެ. 

މި ބަަޔށް ޖުމުލަ މި ައހަަރށް ާފްސކުެރުވނު ބަެޖުޓަގއި 4,636.1 

ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  ައދި  ަކނަޑއަަޅިއަފއިެވެއވެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން 

 4,338.2 ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް  ިމހާރު  ައަދދު  މި 

މިިލައން ުރފިާޔަގއެވެ. )ާޗޓު 40 ައދި 41(

ަލާފކުރެެވނީ  ިހނާގެނކަަމށް  ޚަަރެދއް  ބޮޑު  ެއންމެ  ަބިއން  މި 

ިމޮގުތން  ައަގށެވެ.  ިޚދުަމުތގެ  ިއންުޝއަަރްންސގެ  ިސްއހީ 

ުރފިޔާ  މިިލައން   950.8 ޮގުތަގއި  ޚަަރުދގެ  ްސކީުމގެ  މި 

ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުެރެވެއވެ. ިމއީ ާފިއުތވި ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 

ކޮިވްޑ- ސަބަަބކީ  ީމގެ  ައެދެދކެވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ   27.6

ބޯޑަރު  ގުިޅެގްނާނއި  ފުރަަބްނުދކުރުމާ  މާލެ  ގުިޅެގން  އާ   19

ަބްނުދކުރުުމގެ ސަބަުބން މާެލިއްނާނއި ާރއްެޖިއން ބޭުރން ފަުރވާ 

ޯހދާ ީމުހްނގެ ައަދުދ ަދށްެވަފިއވުމެވެ. 

ައހަަރށް  މި  ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  ެއިކެއކި  ފޯުރޮކްށދޭ  ސަުރކާުރން 

ެއެހން  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން   3,586.7 ާފްސޮކްށަފއިަވނީ 

އަިމއްލަ  ަދއުަލުތން  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19  ަނަމެވްސ 

ފަާރްތަތަކށް ފޯުރޮކްށީދަފިއވާ ެއީހަތއް ހިެމނޭ ޮގަތށް މި ޚަަރުދަތއް 

ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 3,180.6 މިިލައން ުރފިާޔައށް އަާރެނކަަމށް 

ބަލިަމުޑކަުމގެ  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ތެޭރަގއި  ީމގެ  ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ. 

ދިެވިހްނަނށް  ާތށިެވަފއިވާ  ަގއުުމަތުކަގއި  ެއެހން  ސަބަުބން 

ައދި  ިއންިޑއާ  ޭބްސފަރުާވައށް  ަފިއާސާއއި  ޭހަދކުަރންެޖިހަފިއވާ 

ސަބަުބން  ފުރަަބްނުދގެ  ތެެރިއން  ިދެވިހްނގެ  ދިޔަ  ަލްނާކައށް 

ެއހީވުަމށް  ީމުހްނަނށް ސަުރކާުރން  ތިބި  ާނެދިވަފއި  ާރއްެޖައށް 

ޮކްށަފިއވާ ޚަަރުދަތއް ހިެމެނެއވެ. ހަަމެއެހންމެ ާރއްެޖިއން ބޭުރަގއި 

ކިޔަވަުމްނދާ ދަިރވަުރން ާރއްެޖައށް އަނބުރާ ެގަނއުަމށް ޮކްށަފިއވާ 

ސަބަުބން  ބަލިމަުޑކަުމގެ  މި  ިމާއެއކު،  ހިެމެނެއވެ.  ޚަަރުދަތއް 

ައސަރު  ނުަރނގަޅު  އާްމަދީނައށް  ނުަވތަ  ެގއްިލަފިއވާ  ވަީޒފާ 

ޮކްށަފިއވާ ފަާރްތަތުކގެ ޒަރޫރީ ޭބުންނަތއް ުފްއދުަމށް ަދއުަލުތން 

ދޭ ެއީހެއްއގެ ޮގުތން މި ައހަުރގެ ނިޔަަލށް މި ފަާރްތަތަކށް ިއްނކަމް 

ޚަަރުދަތއްެވސް  ކުރަުމްނދާ  ިދނުަމްށަޓަކއި  ެބެނިފެޓއް  ސަޯޕޓް 

ހިެމެނއެވެ. 

ައުގހެޮޔކުރުަމށް  ކާޯބަތެކތި  ޮގުތަގއި  ސަްބިސީޑގެ  ހަމަިމާއެއކު 

ޚަަރުދާވެނކަަމށް  ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  ުރފިޔާ  މިިލައން   338.1

ަލާފކުެރޭވއިރު، ކަަރްނުޓގެ ައުގހެޮޔކުރުަމްށަޓަކއި 624.6 ިމިލައްނ 
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ުރފިޔާ ޚަަރދުާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވެއވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ކޮިވްޑ-19 

ާކޑު  ަރއްިޔުތްނަނށް  ގުިޅެގން  ފުރަަބްނުދކުރުމާ  ސަބަުބން  ގެ 

ފޯުރޮކްށިދނުަމްށަޓަކއި ޮކްށަފިއވާ ޚަަރުދަތްއެވސް ހިެމެނއެވެ. ައދި 

ކޮިވުޑގެ ހާަލތާ ގުިޅެގން ކަަރްނޓު ބިުލގެ 40 ިއްނަސްއތަ ައދި 

ަދއުަލުތން ސަްބސިަޑއިްޒކުރުމާ  ިއްނަސްއތަ  ެފން ބިުލގެ 30 

ގުިޅެގން ިހނގި ޚަަރުދަތއް ހިެމެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ަމްސވެިރަކން 

ކުރާ އުަޅނުދަފހަުރަތަކށް ތެޔޮ ައުގހެޮޔޮކށް ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ކުރާ 

ޭހަދިއގެ ިއތުުރން، ުކނި ެމނޭްޖކުރުަމށް ަނގާ ފީ ައުގހެޮޔކުރުަމށް 

ވެްމޯކައށް ދޭ ސަްބސިީޑައށްެވސް މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި 30.0 

މިިލައން ުރފިޔާ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ޚަަރުދޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ައހަުރގެ  މި  ިހްނގުަމްށަޓަކއި  ޕްޮރގްރާމް  ާންސތާ  ެހނުދުނގެ 

ިނަޔަލްށ 148.1 މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގެނކަަމށް ކުިރން ަލާފކުރި 

ނަމަެވސް، ފުރަަބްނުދގެ ހާަލތާ ގުިޅެގން ްސކޫްލަތުކގެ ކިޔެުވން 

ދަިރވަުރްނަނށް ްސކޫްލަތއް  ގްރޭްޑަތުކގެ  ަވކިަވކި  ަބްނދުވުާމއި، 

ައހަުރގެ  ޕްޮރގްރާަމށް  ާންސތާ  ެހނުދުނގެ  ގުިޅެގން  ަބްނދުވުމާ 

ިމިލައްނ  ަލާފކުރެެވނީ 116.1  ިމހާރު ިހނާގެނކަަމށް  ނިޔަަލށް 

ޮގަތށް  ައްނނަ  ިހނގަުމން  ިމހާރު  ޕްޮރގްރާމް  މި  ުރފިާޔއެވެ. 

ބަަލއި، މި ޕްޮރގްރާުމގެ ޚަަރުދަތއް މުރާަޖާއކުރުާމއި ާޓެގްޓޮކްށެގން 

ިދނުުމގެ ަމަސްއަކްތަތއް ިމހާުރ ަދީނ ކުރަުމްނނެވެ. 

ަދއުަލުތގެ ިއދާާރަތއް ލާމަުރކަޒީ ުއސޫުލން ިހްނގުުމގެ ާޤޫނުނގެ 

ަވނީ  ައހަރު  މި  ބަަލއި،  ފޯިމއުާލައށް  ިފްސކަލް  ަދުށން 

ަކުއްނސިްލަތަކށް ބްޮލކް ގްާރްނޓް ޫދކުަރން ަފަށިއަފއެވެ. ިމޮގުތން 

ަކުއްނސިްލަތަކށް ދޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި މި ައހަަރށް ާފްސކުރެުވނު 

ައަދދު ަވނީ 942.8 މިިލައން ުރފިާޔައށް ިރަވއިްޒކުރެިވަފއެވެ.  

ޚުިދމަތް ިދުނމުގެ ބޭުނމުަގިއ ހާޯދ ަތކިެތ   

ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދަގއި ެދން ެއންމެ ޮބޑު ެއއް ިހްއާސެއއް ޮއްނަނނީ 

މެިޑކަލް  ތެެރިއން  ަތެކީތގެ  ޯހދާ  ޭބނުުމަގއި  ިދނުުމގެ  ިޚދުަމތް 

ސަޕްަލިއސް ައދި ކޮމްިޒއުމަބަްލްސައށް ކުރާ ޭހަދައށެވެ. މި ބަަޔށް 

މި ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 1,618.0 މިިލައން ުރފިޔާ ޭހދަާވެނކަަމށް 

ޚަަރުދާވެނކަަމށް  ބަަޔށް  މި  ކުިރން  ިމއީ  ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ. 

ައްނދާާޒކުރި ިމްނވަަރށްވުރެ 80.2 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައެދެދކެވެ. 

ަލާފކުރެެވނީ  ިހނާގެނކަަމށް  ޚަަރެދއް  ބޮޑު  ެއންމެ  ަބިއން  މި 

މެިޑކަލް ސަޕްަލއިޒް ައދި ޮކންިޒއުމަބަްލްސައށް ކުރާ ޭހަދައށެވެ. 

ބަަޔށް  މި  ގުިޅެގން  އާ  ޮކވިްޑ-19  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ިމއީ 

ކުަރންެޖިހަފއިވާ ޚަަރުދަތއް ިއތުރުެވަފިއވުމާ ގުިޅެގްނނެވެ. ިމޮގުތން 

ިސްއހީ ާދއިާރަގއި ަމަސްއަކްތކުަރއްވާ ފަާރްތަތަކށް ަރްއާކތެިރވެ 

ތިބުަމށް ޭބުންނވާ ސާާމނު ޯހދުަމާށއި މި ބަލިމަުޑކަމާ ގުިޅެގން 

ޯހދުަމށް  ޮކންިޒއުމަބަްލސް  ެއެހިނެހން  ައދި  ިކްޓަތއް  ެޓްސޓް 

ަވނީ ބޮޑު ޭހަދެއއް ކުަރންެޖިހަފިއެވެއވެ. ިމާއެއކު މި ބަލިމަުޑކަމާ 

ާގއިުމޮކްށަފިއވާ  ސަަރަހްއުދަތުކަގއި  ެއކި  ާރއްޭޖގެ  ގުިޅެގން 

ެފސިިލީޓަތަކށް ޭބުންނވާ ޮކންިޒއުމަބަލް ައިއޓަްމަތުކގެ ްސޮޓކް 

ޯހދުަމށްެވސް ޚަަރުދ ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ.  

ާކްނިދނުަމާށއި  ީމުހްނަނށް  ތިބި  ަބްނުދަގއި  ިއތުުރން،  ީމގެ 

ުރފިޔާ  މިިލައން   121.8 ޯހދުަމށް  ަތެކތި  ެއެހިނެހން 

ިހނާގަފިއެވއެވެ.  ީމގެ ތެޭރަގއި ކަަރްނީޓނު ެފސިިލީޓަތުކަގއި ތިބި 

ފަާރްތަތަކށް ާކްނިދނުަމށް ައދި މި ބަލިމަުޑކަމާ ގުިޅެގން ހާުލަގއި 

ފެމިލީ  ެޖންޑަރ،  ޮއފް  ިމިންސޓްރީ  ފަާރްތަތަކށް  ެޖިހަފިއަފއިވާ 

ފޯުރޮކްށީދަފިއވާ  ެމދެވެިރޮކށް  ސަރިވަސސް  ސޯޝަލް  ެއންޑް 

ަވުގީތ ެއީހތެިރަކްނ ހިެމެނއެވެ. )ާޗޓު 40 ައދި 41(
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4.4.4 2020 ަވަނ ައަހަރްށ ިރަވިއޒްުކިރ ެކޕަިޓލް 

ަޚަރުދގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ

ިބްނ ިހްއުކމާިއ އިމާރާތްުކުރމާިއ އްިނފަްރްސްޓަރކަްޗރ ިބާނުކުރްނ

ިއްނެވްސޓްަމްނޓް  ެސްކޓަރ  ޕަބްިލކް  ހިެމެނނީ  ަބިއަގއި  މި 

މަޝްޫރުއަތުކގެ  ިހްނގާ  ަދުށން  ގެ  )ީޕެއްސައއިޕީ(  ޕްޮރގްރާމް 

ކެިޕޓަލް ޚަަރުދަތެކެވ.

ތެެރިއން  ޚަަރުދގެ  ކެިޕޓަލް  ަލާފކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

އިމާާރްތކުރުާމއި  ިހްއކުާމއި  ިބން  ުރފިޔާ  މިިލައން   10,454.8

ިމއީ  ބަެޖުޓޮކްށަފިއެވެއވެ.  ިބާނކުރުަމށް  ިއްނފްަރްސޓްަރކްޗަރ 

ބަެޖުޓގެ ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ 67.3 ިއްނަސްއަތއެވެ. މި ައހަުރގެ 

ައަދދު  މި  ބަަލއި  ޮގަތށް  ދިޔަ  ިހނގަުމން  ޚަަރދު  ތެޭރަގއި 

ައހަރު ނިޭމއިރު ުހްނާނެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 5,564.7 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔަގއެވެ. 

އެޅި  ޮކްނޓްރޯްލކުރުަމށް  ޚަަރދު  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ފިަޔވަުޅަތުކގެ ތެޭރަގއި ީޕެއްސައއިީޕަގއި ހިެމނޭ މަޝްޫރުއަތުކގެ 

ަމަސްއަކްތަތއް  ޢަމަލީ  މަޝްޫރުއަތުކގެ  ެފިށަފިއނުވާ  ތެެރިއން 

ކޮިވްޑ-19  ނަމަެވސް،  ެއެހން  ހިެމެނެއވެ.  މަޑުަޖްއސާުލން 

ެފސިިލީޓަތއް  ައިއސީޔޫ  ައިއސޮޭލްޓކުރުަމާށއި  ީމުހން  ބަލިެޖހޭ 

ާގއިުމކުރުުމގެ ަމަސްއަކތް ާރއްޭޖގެ 8 ައތޮެޅްއަގއި ަވނީ ކުިރައށް 

ެގްނެދިވަފެއވެ. ިމޮގުތން، ސ.ިހަތދޫ، ޏ.ުފަވއްމުަލކު، ލ.ަގން، 

ައދި  ހއ.ިއަހަވްނދޫ  ށ.ުފަނދޫ،  ބ.ޭއަދުފށި،  ގއ.ވިިލގިލި، 

ަމަސްއަކްތަތުކގެ  ާގއިްމކުރުުމގެ  ެފސިިލީޓަތއް  ގދ.ިތަނޫދަގއި 

ިއތުުރން، ހުޅުމާޭލަގއި 300 ެއނުދގެ ައިއސީޔޫ ެފސިިލީޓެއއް 

ާގއިުމކުރުުމގެ ަމަސްއަކްތަތަކށް ބަެޖުޓން ަވނީ ޚަަރުދޮކްށަފއެވެ.  

ިމާއެއކު މާޭލގެ ެއކި ަތްނަތުނަގއި ޮތއްެޖިހެގން ދިިރއުޅޭ ިބޭދީސން 

ހުޅޭމާލެ ައދި ގުިޅފަަޅށް ަބދަުލކުރުަމށް ޭބުންނވާ ެފސިިލީޓަތއް 

ާގއިުމކުރުަމށް ެވސް ަވނީ ޚަަރުދޮކްށަފެއވެ. )ާޗޓު 40 ައިދ 41(

ޮކިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަމާ ގުިޅެގން ުދނިޭޔގެ ިގނަ ަގއުުމަތުކގެ 

ައްނނަ  ޭޗަނށް  ސަޕްަލއި  ޮއތުުމން  ަބްނުދޮކްށަފއި  ޯބޑަުރަތއް 

ސާާމނު  ޭބުނންވާ  އިމާާރްތކުރުަމށް  ސަބަުބން  ަދިތަތުކގެ 

ައހަރު  މި  ަދއުަލުތން  ަދށްެވަފިއވުާމެއކު،  ިމންވަރު  ެއތެެރކުރާ 

ތަަރްއީގގެ  އުމްާރނީ  ަބެއއް  ާރަވިއަފިއވާ  ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް 

މަޝްޫރުއަތއްެވސް މަޑުެޖިހަފިއެވއެވެ. 

ޯލުނ ޫދކުުރްނ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ޯލނު ޫދކުރުަމށް ާފްސޮކްށަފިއަވނީ ުކދި 

ައދި ެމދު ަފްނީތގެ ވިަޔފާިރަތއް ކުިރއެރުވުަމށް ޫދކުރުަމށް ާފްސކުރި 

ާފްސޮކްށަފިއވާ  ައހަަރށް  މި  ިމއީ  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން   50.0

ބަެޖުޓގެ ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ 0.3 ިއްނަސްއަތެއވެ. ެއެހން ނަަމެވސް 

ިއޮކނޮިމކް  ިއއުާލުނކުރި  ސަުރކާުރން  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ާއއި  މޯްލިޑްވސް  ޮއފް  ޭބްނކް  ތެެރިއން  ެޕކޭުޖގެ  ެރސްޮޕްނސް 

ެމުދވެިރޮކށް ވިަޔފާިރަތަކށް ަވނީ ޯލނު ޫދކުަރން  ެއްސީޑެއްފސީ 

ަފަށިއަފެއވެ. ިމާއެއކު ައހަުރގެ ނިޔަަލށް މި ޚަަރުދަތއް 1,507.2 

)ާޗޓު  ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ.  ުހްނާނެނކަަމށް  ުރފިާޔަގއި  މިިލައން 

40 ައދި 41(
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21,638.1 
ރިކަރަންޓް

13,284.6 
ކެޕިޓަލް

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

އެހީ އާއި ސަބްސިޑީ

ޕެންޝަން ޚަރަދު

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

އިންޓްރެސްޓް

އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

ޕީ.އައި.އެސް.ޕީ

ޯލން އަންބުރާ ދެއްކުން

އިގުތިސާދީ ފައިދާއަށް

އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ޗާުޓ 42: 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކރި ަބޖެުޓ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

4.4.5 2020 ަވަނ ައަހަރްށ ިރަވިއޒްުކިރ އެެހިނެހްނ 

ހަޭދއިގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ

ޯލުނ ައނުބާރ ެދްއުކްނ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ޯލނު ައނބުރާ ެދްއކުަމށް ާފްސޮކްށަފއިަވނީ 

ިމާހަތަނށް  ައހަުރގެ  ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   1,883.7

ެދްއކުަމށް  އަނބުރާ  ޯލނު  ބަަލއި  ޮގަތށް  ިހނާގަފިއވާ  ޚަަރދު 

ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 1,138.2 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ 

މި ައހަަރށް މި ބަަޔށް ޚަަރދުާވެނކަަމށް ަލާފކުރި ިމްނވަަރށްވުރެ 

ަދށްާވެނކަަމށް  ޚަަރދު  ައަދެދެކވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ   39.6

ައްނދާާޒކުރެެވނީ އެ ައހަރު ކުިރން ައްނދާާޒޮކްށަފއިވާ ިމްނވަަރށް 

ޑޮެމްސިޓކް ޓްރެޜަރީ ބިުލަތއް ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ިރޑީްމކުާރެނކަަމށް 

ަބިއވެރިެވަފިއވުމާ  ީޑެއްސެއްސައިއަގއި  ާރއްެޖިއން  ނުބެެލވުާމއި 

ރީޕޭަމްނޓް  ޯލުނަތުކގެ  ކްެރިޑަޓރްސގެ  ޮއފިޝަލް  ގުިޅެގން 

ަފްސކުެރިވަފިއވުާމ ގުިޅެގްނނެވެ. )ާޗޓު 40 ައދި 41(

ުއލުަތގެ  ދަަ ފްާސުކިރ  ައަހަރްށ  ަވަނ   2021  4.5

ަބޖެުޓ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖަޓކީ 34,922.7 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔއެވެ. ީމގެ ތެެރިއން ޚަަރަދކީ ޖުމުލަ 33,431.5 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔއެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖަޓކީ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ 

 9.9 އަަޅއިބަާލއިރު  ބަެޖޓާ  ަލާފކުރާ  ިހނާގެނކަަމށް  ނިޔަަލށް 

ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައެދެދެކވެ. ައދި ިމއީ 2019 ަވނަ ައހަުރގެ 

ައަދެދކެވެ.  ިއތުރު  ިއްނަސްއތަ   15.9 އަަޅއިބަާލއިރު  ބަެޖޓާ 

 62.0 ބަެޖުޓގެ  ަދއުަލުތގެ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

 38.0 ބަެޖުޓގެ  ައދި  ޚަަރެދވެ.  ިރކަަރްނޓް  ިއްނަސްއަތައކީ 

ިއްނަސްއތަ ައްނދާާޒޮކްށަފިއަވީނ ކެިޕޓަލް ޚަަރުދެގ ޮގުތަގެއެވ.

2021 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖުޓަގއި ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދަތއް 

ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19  ަދށްެވަފިއަވނީ  ިމްނވަރު  ިހްއާސކުރާ 
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ރާއަށް އަންދާޒާކު 2021
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ޗާުޓ 43: މުަވްއަޒފުްނަންށ ހިނގާ ަޚަރުދ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި  ޚަަރުދަތއް  ަދއުަލުތގެ 

ިހްނގުުމގެ  ާދއިާރަތުކން  ެއކި  ތެެރިއން  ފިަޔވަުޅަތުކގެ  އެުޅނު 

ޭހަދކުރާ  ޮބެޑތި  ސަުރކާުރން  ުކަޑކުެރިވަފިއވުާމއި  ޚަަރުދަތއް 

ައހަުރގެ  ެއފިަޝްންޓކުރުަމްށަޓަކއި  ޚަަރުދަތއް  ާދއިާރަތުކން 

ތެޭރަގއި ފިަޔވަުޅަތއް އަަޅއި ސިާޔަސުތަތަކށް ަބދަލު ެގަނއުަމށް 

ިނންާމަފއިާވީތއެވެ.  

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓން ކުރާ ޭހދަ ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި 

ސަުރކާުރްނދޭ  ޚަަރދު،  ިހނގާ  ުމަވއްަޒުފްނަނށް  ެބިހަފއިަވނީ 

ޚަަރދު،  ިޚދުަމުތގެ  ޯލނު  ސަްބިސޑީ،  އިްޝތިާރާކއި  ެއހީ، 

ެއެހިނެހން ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު، ިބން ިހްއކުާމއި އިމާާރްތކުުރން، 

ިއްނފްަރްސޓްަރކްޗަރ ިބާނކުުރން، ޯލނު އަނބުރާ ެދްއުކން ައދި 

ެއެހިނެހްނ ކެިޕޓަލް ޚަަރަދެށވެ. )ާޗޓު 42(

ިރަކަރްންޓ  ައަހަރްށ ފްާސުކިރ  ަވަނ   2021 4.5.1

ަޚަރުދގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ

މުަވްއަޒފުްނަންށ ހިނގާ ަޚަރުދ

ޭހަދެއއް ަދއުަލުތން  ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދގެ ތެެރިއން ެއންމެ ބޮޑު 

ކުަރނީ ުމަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރަދެށވެ. ިމޮގުތން 8,416.4 

މިިލައން ުރފިޔާ ުމަވއްަޒުފްނަނށް ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުރެެވއެވެ. ިމއީ 

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ޚަަރދުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރވޭ 

ިމްނވަަރށްވުރެ 3.4 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދެކވެ. )ާޗޓު 43(

ައްނނަ  އަަލށް  ިއތުރުަވނީ  ޚަަރދު  ިހނގާ  ުމަވއްަޒުފްނަނށް 

ުއަފްއދާ  ަމގާުމަތާކއި،  ެއކި  ލާޒިުމކުރާ  ާޤޫނުނަތުކން 

ިޚދުަމްތަތއް  ދޭ  ަދއުަލުތން  ިއތުުރވުާމއި  ުމައްއަސާސަތއް 

ަމަސްއަކުތަގއި  ކުރާ  ަރނގަުޅކުރުަމށް  ެފންވަރު  ފުާޅކުރުަމާށއި 

ިއތުުރކުރާ ަމގާުމަތާކއި، ުމސާަރިއގެ ެއކި ޮއިނަގނުޑަތއް ޭރިވަފއި 

ިމޮގުތން  ަބދަުލަތުކްނެނވެ.  ައްނނަ  ުމސާަރައށް  ުހްނަނޮގުތން 
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ޗާުޓ 44: ޯލުނ ޚުިދމުަތގެ ަޚަރުދ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ޕްޮރެޓކްަޝން  ފެމިލީ  ެއންޑް  ަޗއިްލޑް  ތެެރިއން  ާޤޫނުނަތުކގެ 

އޮމްބަްޑސްަޕރަސްނސް  ޗިލްޑްަރްނސް  ސަރިވްސައާށއި 

ާޗަޓރޑް  ޮއފް  ިއްންސިޓިޓުއޓް  ަކުއްނސިާލއި،  ބާ  ޮއީފާހއި، 

ެއަކުއްނެޓްންޓސް ޮއފް ދަ މޯްލިޑްވސް ާއއި ުޔޓިިލޓީ ެރިގއުލޭަޝން 

ޮއތޯިރީޓަފދަ ިއދާާރަތއް ުއަފްއާދަފިއވުާމެއކު ަބެއއް ަތްނަތުނަގއި 

ޮކންމެ  ައދި  ިއތުުރކުަރންެޖިހަފިއެވއެވެ.  ައަދދު  މުަވއްަޒުފްނގެ 

ާޤޫނަނާކެއުކެވސް ަދއުަލުތގެ ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ިއތުުރެވަފިއެވއެވެ. 

ަރނގަުޅކުރުުމގެ  ެފންވަރު  ފުާޅޮކށް  ިޚދުަމްތަތއް  ދޭ  ަދއުަލުތން 

ތަަރްއީގކުރުުމގެ  ޮހސްިޕޓަުލަތއް  ެފންވަަރށް  ޓަރޝަރީ  ޮގުތން 

ަނަގިއަފިއެވެއވެ. ައދި ޭވތުެވދިޔަ  ުމަވއްަޒުފން  ތެެރިއން ިއތުރު 

ެދިތން ައހަރު ސަލާަމތީ ބާުރަތުކގެ މުަވއްަޒުފްނގެ ައަދުދެވސް 

ުހްނނަ  ެހިދަފއި  ޮއިނަގނުޑަތއް  ުމސާަރިއގެ  ިއތުރުެވަފއިެވެއވެ. 

ޮގުތން ުމަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރދު ިއތުރުާވން ދިާމވާ ަވކިަވކި ަކްނކަަމށް 

ޓީޗަުރްނގެ  ޕްރޮމޯަޝްނަތާކއި  ބާުރަތުކގެ  ސަލާަމތީ  ބަާލއިރު، 

ިނންާމވަަރުކން  ެސްޓިފެކޓް  ތެެރިއން  ޮއިނަގނުޑގެ  ުމސާަރިއގެ 

ުމސާަރައށް ައްނނަ ަބދަުލ ާފަހަގކުެރެވެއެވ.

ޯލުނ ޚުިދމުަތގެ ަޚަރުދ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖުޓަގއި ޯލނު ިޚދުަމުތގެ ޚަަރަދށް 

ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުަރނީ 2,468.4 މިިލައން ުރފިަޔއެވެ. ިމއީ މި 

ިހނގާ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް މި ބަަޔށް ިހނާގެނކަަމށް 

ަލާފކުެރވޭ ިމްނވަަރށްވުރެ 44.5 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދކެވެ. 

ަވަނ   2020 ަލާފޮކްށަފއިަވނީ  ިއތުރުާވެނކަަމށް  ައަދދު  މި 

ައަހާރިއ 2021 ަވނަ ައހަުރަގއި ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ެޑިފިސޓް 

ަފިއޭންންސކުރުަމްށަޓަކއި  ބަެޖޓު  ޮބޑުެވަފިއވުާމެއކު،  ވަަރށް 

ަނގާ ދަަރީނގެ ިއްނޓަެރްސޓް، ކޫަޕން ޕޭަމްނޓް ައދި ިޚދުަމުތގެ 

ޚަަރުދަތއް ަމިތާވެނކަަމށް ަލާފކުެރޭވީތެއވެ. )ާޗޓު 44(

ަސުރކާުރްނ ޭދ އީެހ، ިއްޝިތާރކާއި ަސްބިސީޑ

ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދގެ ަބިއން ެދން ެއންމެ ބޮޑު ޭހަދެއއް ކުަރނީ 

ސަުރކާުރން ދޭ ެއހީ، އިްޝތިާރާކއި ސަްބިސޑީ ފޯުރޮކްށިދނުަމށް 

ިހނގާ ޚަަރަދށެވެ. 2021 ަވނަ ައހަރު މި ބަަޔށް ަދއުަލުތން ކުރާ 
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ޗާުޓ 45: އީެހ އާިއ ަސްބިސީޑ
މިލިއަން ރުފިޔާއިންް

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ޚަަރުދަތއް ުހްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވނީ 3,904.2 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔަގެއވެ. ިމއީ މި ިހނގާ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ިމހާރު 

ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ ައަދަދށްވުރެ 10.0 ިއްނަސްއަތ ަދްށ 

ައެދެދެކވެ. މި ަބިއން ކުރާ ޭހދަ ަދްށާވެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފއިަވނީ 

ތެުލގެ ސަްބިސޑީ ަދްށވުާމއި، ސަްބިސީޑަތަކށް ކުަރންެޖހޭ ޭހދަ 

ާއަސްނދަ  ިނންާމަފިއވުާމއި  އެޅުަމށް  ފިަޔވަުޅަތއް  ިހެފެހްއޓުަމށް 

ިސްއހީ ިއންުޝއަަރްނސް ްސކީަމށް ކުރާ ޭހދަ ުކަޑކުރުަމށް އަޅާ 

ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވީތއެވެ.  ެފްނާނެނކަަމށް  ަނތީޖާ  ފިަޔވަުޅަތުކގެ 

ާއަސްނދަ ްސކީަމށް ެގްނނަ ަބދަުލަތުކގެ ތެޭރަގއި ެމްކސިމަމް 

ީރެޓއިލް ޕްަރިއސް ނުަވތަ ޭބސް ެއންމެ ަމިތން ިވްއޭކނެ ައގު 

ޭބްސަތުކގެ  ެޖނެިރކް  ހަމަެޖޭހނީ  ާއަސްނަދިއން  ަކނަޑއެޅުާމއި 

ައާގ ހަަމައްށކަުމަގއި ލިިމްޓކުުރްނ ހިެމެނއެވެ. 

ގުިޅެގން  އާ  ޮކވިްޑ-19  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ިއތުުރން،  ީމގެ 

ައދި  ޮކްށަފެއވެ.  ޭހަދެއއް  ޮބޑު  ބަަޔށް  މި  ަވނީ  ަދއުަލުތން 

ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ  ިހނާގެނކަަމށް  ާދއިާރަތުކން  މި  ައހަރު  މި 

ޚަަރުދަތއް ައްނނަ ައހަރު ިހނާގެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފެއއް ުނާވެނއެވެ. 

ިހނާގެނކަަމށް  ޭހަދެއއް  ޮބޑު  ަބިއން  މި  ެދން  ިއތުުރން  ީމގެ 

ަލާފކުެރެވނީ ަކުއްނސިްލަތަކށް ޫދކުރާ ބްޮލކް ގްާރްނޓް ިދނުަމށެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރު ިފްސކަލް ފޯިމއުާލގެ ތެެރިއން ަކުއްނސިްލަތަކށް 

ަކނަޑއަަޅިއަފިއަވނީ  ޫދކުރުަމށް  ޮގުތަގއި  ގްާރްންޓގެ  ބްޮލކް 

1,281.5 މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ިމއީ މި ިހނގާ 2020 ަވަނ 

އަަޅއިބަާލއިރު  ަފިއާސއާ  ޫދކުާރނެ  ަކުއްނސިްލަތަކށް  ައހަރު 

35.9 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައެދެދެކވެ. ހަަމެއެހންމެ، މި ަބިއން 

ެދން ެއންމެ ޮބޑު ޚަަރެދއް ިހނަގނީ ކަަރްނޓު ައދި ކާޯބަތެކތި 

ިމޮގުތން،  ސަްބސިީޑަތަކެށވެ.  ޫދކުރާ  ޮގުތން  ައުގހެޮޔކުރުުމގެ 

ައްނނަ ައހަރު ކަަރްނޓު ސަްބސިީޑގެ ޮގުތަގއި 427.7 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ  މިިލައން   365.6 ހަމަެޖިހަފއިާވއިރު  ޫދކުރުަމށް  ުރފިޔާ 

ކާޯބަތެކތި ައުގހެޮޔކުރުަމްށ ޫދކުރުަމްށ ަކނަޑއަަޅިއަފިއެވެއވެ.  

ޖުމުލަ ޮގެތްއަގއި ެދން މި ަބިއގެ ޚަަރުދަތުކގެ ތެޭރަގއި ހިެމނޭ 

ްސކޫލު ުކިދްނގެ ާންސތާ ޕްޮރގްރާމް ކުިރައށް ެގްނދެޭވެނކަަމށް 

ބަަލއި މި ކަަމްށެވސް ބަެޖުޓޮކްށަފިއާވެނއެވެ. މި ޕްޮރގްރާމް މުޅި 

ާރއްޭޖގެ ހުިރހާ ްސކޫްލަތެކްއަގއި ިހްނާގެނކަަމށް ބަަލއި ްސކޫލް 
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ޗާުޓ 46: ޚުިދމަތް ިދުނމުގެ ބޭުނަމްށ ހާޯދ ަތކިެތ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ުކިދްނގެ ާންސތާ ޕްޮރގްރާަމށް ިހްނގުަމށް ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުެރވޭ 

ަޑއިެރްކޓް  ިއތުުރން،  ީމގެ  ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ.  ޚަަރުދަތއް 

ކުިރައށް  ުނެގެނސް  ަބދަެލއް  ޕްޮރގްރާްމަތަކށް  ސަްބިސޑީ 

ެގްނިދއުަމށް ރާަވިއަފއިެވއެވެ. ިމޮގުތން ކޮިވްޑ-19  އާ ގުިޅެގން 

ޕްޮރގްރާްމަތުކގެ  ަފދަ  މި  ަބދަލުެވަފއިާވެނތީ،  ހާަލތު  އިުޖތިާމއީ 

ބަަލިއަފިއާވެނއެވެ.  ިގަނާވެނކަަމށް  ފަާރްތަތއް  ެއޭދނެ  ެއީހައށް 

)ާޗޓު 45(

ޚުިދމަތް ިދުނމުގެ ބޭުނމުަގިއ ހާޯދ ަތކިެތ

ެދން  ޚަަރުދަގއި  ިރކަަރްނޓް  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ެއންމެ ޮބޑު ަބެއއް ިހްއާސކުަރނީ ިޚދުަމތް ިދނުުމގެ ޭބނުުމަގއި 

ޯހދާ ަތެކއްަޗށެވެ. މި ބަަޔށް ޖުމުލަ 1,098.3 މިިލައން ުރފިޔާ 

ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ިހނގާ  މި  ިމއީ  ަކނަޑއަަޅިއަފއިެވއެވެ. 

ައަދަދށްވުރެ  ައްނދާާޒކުރާ  ިހނާގެނކަަމށް  ބަަޔށް  މި  ނިޔަަލށް 

ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ައަދެދކެވެ.  ަދށް  ިއްނަސްއތަ   32.1

ިއތުރުެވަފއިަވނީ  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ޭހދަ  ކުރި  ބަަޔށް  މި 

ެއްނޑް  ސަޕްަލިއސްޒް  މެިޑކަލް  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ިއތުުރެވަފިއާވީތއެވެ.  ޚަަރުދަތއް  ކުަރންެޖހޭ  ޮކންިޒއުމަބަްލަސށް 

ނަަމެވސް ޮހސްިޕޓަްލަތއް ތަަރްއީގކުރުަމށް ކުރާ ަމަސްއަކްތަތުކގެ 

ތެެރިއން ޮހސްިޕޓަުލަތުކގެ ިޚދުަމްތަތއް ފުާޅކުރާ ިމްނވަަރުކން މި 

ޚަަރދު ިއތުުރާވެނތީ، ިމއީ ކުީރގެ ައހަުރަތކާ އަަޅއިބަާލއިރު ޮބޑު 

ައަދެދްއަކްނ ާފަހަގކުެރެވއެވެ.  )ާޗޓު 46(

ެކޕަިޓލް  ފްާސުކިރ  ައަހަރްށ  ަވަނ   2021  4.5.2

ަޚަރުދގެ ަމިއަގނޑު ަބިއަތްއ

ިބްނ ިހްއުކމާިއ އިމާރާތްުކުރމާިއ އްިނފަްރްސްޓަރކަްޗރ ިބާނުކުރްނ

ިހްއކުާމއި  ިބން  ބަެޖުޓަގއި  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

 8,441.5 ިބާނކުރުަމށް  ިއްނފްަރްސޓްަރކްޗަރ  އިމާާރްތކުރުާމއި 

މިިލައން ުރފިޔާ ަކނަޑއަަޅިއަފއިެވެއެވ. ިމއީ މި ިހނގާ 2020 

ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް މި ބަަޔށް ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރވޭ 
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ޗާުޓ 47: އިގުތާިސީދ ަފިއާދައްށ ުކާރ ަޚަރުދ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ިމއީ  ައެދެދކެވެ.  ިއތުރު  ިއްނަސްއތަ   51.7 ިމްނވަަރށްވުރެ 

ބަެޖުޓެގ ކެިޕޓަލް ޚަަރުދގެ 63.5 ިއްނަސްއަތއެވެ. 

ދިާމވި  ޭޗަނށް  ސަޕްަލއި  ގުިޅެގން  ބަލިަމުޑކަމާ  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ަދިތކަުމގެ ސަބަުބން އިމާާރްތކުރުުމގެ ސާާމނު ލިުބން ަދިތވުާމެއކު 

2020 ަވނަ ައހަރު ެއެދވޭ ިމްނވަުރަގއި މަޝްޫރުއަތއް ކުިރައށް 

ޮގްސަފެއއް ުނެވއެވެ. ެއެހން ނަމަެވސް 2021 ަވނަ ައހަުރގެ 

ތެޭރަގއި ަމަސްއަކުތގެ ސްޕީޑު ައަވްސާވެނކަަމށް ބަަލއި މި ބަަޔށް 

ކުރާ ޚަަރދު ިއތުުރާވެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވެނއެވެ. ައދި ޮކވިްޑ-

ބަެޖުޓަގއި  މަޝްޫރުއަތއްެވސް  މަޑުަޖްއސާލި  ގުިޅެގން  އާ   19

ހިަމަނިއަފިއވުާމެއކު އެ މަޝްޫރުއަތަކށް ބަެޖުޓޮކްށަފިއެވެއެވ.

އިގުތާިސީދ ަފިއާދައްށ ުކާރ ަޚަރުދ

ައަހަރްށ  ަވަނ   2021 ޚަަރަދށް  ކުރާ  ަފިއާދައށް  ިއުގިތާސދީ 

ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   1,380.9 ަލާފކުރެެވނީ  ިހނާގެނކަަމށް 

ަލާފޮކްށަފިއވާ  ިހނާގެނކަަމށް  ނިޔަަލށް  ގެ   2020 ިމީއ 

ައހަުރގެ  ައެދެދެކވެ. މި  ަދށް  ިއްނަސްއތަ  ައަދަދށްވުރެ 35.9 

ަދއުަލތް  ގުިޅެގން  ބަލިމަުޑކަމާ  ގެ  ކޮިވްޑ-19  ދިާމވި  ތެޭރަގއި 

ޫދކުރުަމށް  ިއތުަރށް  ކެިޕޓަްލަވނީ  ުކްނުފިނަތަކށް  ިހްއާސވާ 

ބަެޖުޓޮކްށަފިއެވެއެވ.

ުކްނުފނި  ޫދކުަރނީ  ކެިޕޓަލް  ުކްނުފިނަތަކށް  ޮގެތްއަގއި  ޖުމުލަ 

ހަަމކުރުަމާށއި،  ަރުއސުލްމާލު  ެއްއޮގަތށް  ަމުގަސދާ  ުއެފްއދި 

ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން މާލީ ަދިތަތއް ދިާމެވަފއިވާ ުކްނުފިނަތަކށް 

ައާދކުރުަމށް  ދަަރިނަތއް  ުކްނުފީނގެ  ެއީހތެރިވުަމާށއި، 

ުކްނުފިނަތުކގެ  ުކްނުފިނަތަކާށއި  ޭބުނންވާ  ެއހީ  ަދއުަލުތގެ 

ިއންެވްސޓްަމްންޓަތަކށެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރު އަަލށް ކެިޕޓަލް ޫދކުރުަމށް ހަމަެޖިހަފއިަވނީ 

ކޯޕަރޭަޝން  މޯްލޑިްވސް  ޓްރޭްޑެނޓް  ުއަފްއާދަފިއވާ  އަަލށް 

ިމޮގުތން  ލިިމޓެަޑށެވެ.  ކޮމްެޕނީ  ެއއަރޯޕްޓސް  ރީަޖނަލް  ައދި 

ޫދކުރުަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   7.5 މޯްލޑިްވަސށް  ޓްޭރްޑެނޓް 

ބަެޖުޓޮކްށަފިއެވއެވެ. ައދި ރީަޖނަލް ެއއަރޯޕްޓސް ޮއީފުހގެ ބަެޖޓު 
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ޗާުޓ 48: ޯލުނ ައނުބާރ ެދްއުކްނ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ަބދަުލކުރެޭވެނއެވެ.  ލިިމޓެަޑށް  ކޮމްެޕނީ  ެއއަރޯޕްޓސް  ރީަޖނަލް 

މޯްލިޑްވސް  ިއތުުރން  ީމގެ  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން   110.0 ެއީއ 

ަފންޑް ެމނޭޖްަމްނޓް ކޯޕަރޭަޝްނގެ ސަްބސިިޑއަީރެއއް ކަުމަގިއވާ 

ެއގްރޯ ނޭަޝނަލް ކޯޕަރޭަޝަނށް ަފިއސާ ޫދކުރުަމށް މޯްލޑިްވސް 

ަފންޑް ެމނޭޖްަމްނޓް ކޯޕަރޭަޝަނށް ކެިޕޓަލް ޫދކުެރޭވެނއެވެ. )ާޗޓު 

)47

4.5.3 ަދުއލުަތްނ ުކާރ އެެހިނެހްނ ހަޭދއިގެ ަމއިަގނޑު 

ަބިއަތްއ

ޯލުނ ައނުބާރ ެދްއުކްނ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ޯލނު އަނބުރާ ެދްއކުަމށް ަކނަޑއަަޅިއަފއިަވނީ 

 4.2 ބަެޖުޓގެ  ޖުމުލަ  ިމއީ  ުރފިާޔއެެވ.  މިިލައން   1,469.9

ބަަޔށް  މި  ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  މި  ިމއީ  ައދި  ިއްނަސްއަތެއވެ. 

ިއްނަސްއަތ   29.1 ިމްނވަަރށްވުރެ  ަލާފކުެރވޭ  ިހނާގެނކަަމށް 

ފަާރްތަތުކން  ެއކި  ބޭުރގެ  ތެޭރަގއި  ީމގެ  ައެދެދކެވެ.  ިއތުރު 

ިމިލައްނ   984.6 ެދްއކުަމށް  އަނބުރާ  ޯލުނަތއް  ަނަގިއަފިއވާ 

ުރފިޔާ ައދި ެއތެޭރގެ ފަާރްތަތުކން ަނަގިއަފިއވާ 485.3 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ. ޯލނު ައނބުރާ ެދްއކުުމގެ ޚަަރުދަގއި 

ީޑެއްސެއްސައިއގެ ަދުށން 2021 ަވނަ ައހަރު 6 ަމްސުދަވުހގެ 

ފަާރުތން  ކްެރިޑަޓރްސގެ  ޮއފިޝަލް  ީޖ20  މޮެރޓޯިރއަްމެއއް 

ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވެނއެވެ.  

2021 ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 2022 ަގއި ޯލނު އަނބުރާ 

ިއްނަސްއަތިއްނ   332.5 ައަދދު  ައްނދާާޒޮކްށަފއިވާ  ެދްއކުަމށް 

ައހަރު  ަވނަ   2017 ައްނދާާޒޮކްށަފއިަވނީ  ިއތުރުާވެނކަަމށް 

ޑޮލަުރގެ  އެމެިރކާ  މިިލައން   250 އިޫޝޮކްށަފިއވާ  ާރއްެޖިއން 

ައަދދު  އެ  މެުޗއަރާވެނތީ،  ަގއި   2022 ޮބްނޑު  ޮސވްިރން 

ައނބުރާ ެދްއކުަމށް 2022 ގެ ައްނދާާޒަގއި ހިަމަނިއަފިއާވީތއެވެ. 

)ާޗޓު 48(
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2,907.1 

3,938.3 

1,431.3 

2,810.2 

7,029.9 
1,856.3 

2,407.9 

4,054.9 

803.8 

3,981.0 

3,702.0 

ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އާންމު ޚިދުމަތް

ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން

ދިފާއީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން

އަދުލު އިންސާފާއި އަމަންއަމާންކަން ގާއިމުކުރުން

އިގުތިސާދީ އަދި ސިނާއީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު

ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން

ވޭ ޚިދުމަތްގެޮދރު އިމާރާތްކުރުމާއި ޖަމާއަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެ

ސިއްހަތު

އިޖުތިމާއީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތް

ތައުލީމު

އިޖުތިމާއީ ރައްކާތެރިކަން

ޗާުޓ 49: ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ ެއކި ަބއިަބަޔްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

4.5.4 2021 ގެ ަބޖެުޓ ެއިކ ަބިއަބަޔްށ ެބިހަފއިވާޮގތް

ަދއުަލުތގެ ބަެޖޓު ެއކި ަބިއަތަކށް ަބހާަލިއަފިއަވނީ “ުޔަނިއެޓޑް 

ނޭަޝްނސް” )ޫޔެއން( ިއން ަދއުަލްތަތުކން ިހްނގާ ހަަރާކްތަތުކގެ 

ަތާފސް ިހސާުބަތއް ިމްނކުރާ ިމްނަގނޑު “ކްެލިސިފކޭަޝން ޮއފް 

ެއްއޮގްތވާ  )ޮކޮފގް( އާ  ަގވަރަމްނޓް”  ޮއފް  ަފްނކްަޝްނސް  ދަ 

ޮގުތގެ ަމއްަޗެށވެ. )ާޗޓު 49(

ޚަަރދު  ބަެޖުޓގެ  ަދއުަލުތގެ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

ަބެއއް  ޮބޑު  ެއންމެ  ބަެޖުޓގެ  ބަާލއިރު،  ެބިހަފއިާވޮގަތށް 

ިހްއާސކުަރނީ ިއުގިތާސދީ ައދި ިސާނއީ ކުިރއެރުަމށް ކުރާ ޚަަރދެވެ. 

މި ަބއި ޖުމުލަ ބަެޖުޓގެ 20.1 ިއްނަސްއތަ ިހްއާސކުާރއިރު، ިމއީ 

7,029.9 މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. މި ބަަޔށް ކުރާ ޚަަރދު ޮބޑުަވނީ 

ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ޮބެޑތި އުމްާރނީ ތަަރްއީގގެ މަޝްޫރުއަތަކށް 

ަދތުުރަފތުުރގެ  ިމޮގުތން  ހިެމޭނީތެއވެ.  ަބިއަގއި  މި  ޚަަރދު  ކުރާ 

ިއްނަޓނޭަޝނަލް  ވެާލނާ  ޚަަރުދަތުކގެ ތެޭރަގއި  ކުރާ  ާދއިާރިއން 

ެއިކެއކި  ޚަަރާދއި  ކުރާ  މަޝްޫރައށް  ތަަރްއީގކުރުުމގެ  ެއއަރޯޕޓު 

ަރްށަތުކަގއި ޑޮެމްސިޓކް ެއއަރޯޕުޓަތއް ތަަރްއީގކުރުާމއި ުއތުުރގެ 

ސަަރަހްއުދަގއި ަހިއ-ސްޕީޑް ފެީރގެ ނިޒާމު ާގއިްމކުރުާމއި ގްޭރޓަރ 

ަމަސްއަކްތަތއް  ބްރިުޖގެ  ާގއިުމކުރާ  ަކެންކިޓިވީޓައށް  މާލެ 

ވިަޔފާރި  ަމަސްއަކްތތެިރްނާނއި  ހަމަިމާއެއކު  ާފަހަގޮކށްެލެވއެވެ. 

ކުިރއެުރވުަމށް ައދި ިއުގިތާސދު ފުާޅކުރުަމށް ކުރާ ަމަސްއަކްތަތުކގެ 

ތަަރްއީގކުރުަމށް  ޯޕޓު  ަބިއނަްލައްގވާމީ  ާރއްޭޖގެ  ތެޭރަގއި 

ަކނަޑއަަޅިއަފިއވާ ޚަަރާދއި ަމްސވެިރަކން ކުިރއެރުވުަމށް 2021 

ަގއި ަފށާ ައއު މަޝްޫރުއަތާކއި ެއކި ަރްށަތުކަގއި ަމސް ެފްކޓްީރާއއި 

ައިއސްޕްާލްނޓް އެޅުަމށް ިހނާގނެ ޚަަރދު ާފަހަގކުރެެވއެވެ. ީމގެ 

ޮގުތން  ކުިރއެރުވުުމގެ  ހަަރާކްތަތއް  ަދނޑުވެިރކަުމގެ  ިއތުުރން 

ހަމަެޖިހަފިއވާ  ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް  ެމުދވެިރޮކށް  ެއގްޮރެނޓް 

ހަަރާކްތަތްއެވސް މި ަބިއަގިއ ހިެމެނއެވެ.  

ތެެރިއން  ބަެޖުޓގެ  ާފްސޮކްށަފއިވާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

3,938.3 މިިލައން ުރފިޔާ )11.3 ިއްނަސްއތަ( ޚަަރުދކުރުަމށް 

ަކނަޑއަަޅިއަފިއަވނީ ދަަރީނގެ ިޚދުަމަތާށއި ދަަރނި ައާދކުރުަމށެވެ. 

ީމެގ ެތެރިއްނ 1,469.9 މިިލައން ުރފިޔާ ދަަރނި ައާދކުރުަމށް 
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ުރފިޔާ  މިިލައން   2,468.4 ހިަމަނިއަފއިާވއިރު  ިހނާގެނކަަމށް 

ދަަރީނގެ ިޚދުަމުތގެ ޚަަރުދެގ ޮގުތަގިއ ހިަމަނިއަފއިާވެނއެވެ. 

ބަެޖުޓން ެދން ެއންމެ ޮބޑު ޭހަދެއއް ކުރުަމށް ަކނަޑއަަޅިއަފއިަވނީ 

ބަެޖުޓން 4,054.9 މިިލައން ުރފިާޔާއެއކު ިސްއަހަތެށވެ. ިމއީ 

ބަެޖުޓގެ 11.6 ިއްނަސްއަތއެވެ. ިމޮގުތން ިސްއަހުތގެ ާދއިާރައށް 

ކުރާ ޭހަދިއގެ ތެޭރަގއި ާރއްޭޖގެ 5 ސަަރަހްއެދްއަގއި ޓަރޝަރީ 

ޮހސްިޕޓަްލަތުކގެ  ހަމަެޖިހަފިއވާ  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ެފންވަަރށް 

މަޝްޫރުއަތާކއި އެ ޮހސްިޕޓަުލަތަކށް ޭބުނންވާ ިއތުރު ަވސީަލްތަތއް 

ޯހދުަމށެވެ. ައދި ެއކި ަރްށަތުކަގއި ާގއިުމކުރާ ައދި ތަަރްއީގކުރާ 

ިސްއހީ މަުރކަުޒަތަކށް ކުރާ ޚަަރުދގެ ިއތުުރން ިސްއހީ ާދއިާރަގއި 

ދެުމްނދާ ިޚދުަމްތަތުކގެ ެފްނވަރު ަރނގަުޅކުރުަމާށއި ަމަސްއަކްތަތއް 

ހަުރަދާނކުރުުމގެ ޮގުތން ިހނާގނެ ޚަަރުދަތާކއި ޮހސްިޕޓަްލަތުކގެ 

ީމގެ  ހިެމެނެއވެ.  ޭހދަ  ކުާރނެ  ޮކންިޒއުމަބަްލަސށް  މެިޑކަލް 

ިއތުުރން ކޮިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ބަލި ޮމިނޓަރކުރުާމއި ޕީީޕީއައށް 

ޭބުނންވާ ބަެޖާޓއި ެވްކިސން ޯހދުަމށް ިހނާގނެ ޚަަރދުެވސް މި 

ަބިއަގިއ ހިަމަނިއަފއިާވެނެއެވ.

ިމިލައްނ   3,981.0 ައްނދާާޒކުރާ  ަތއުލީަމށް  ިއތުުރން،  ީމގެ 

ަތއުލީަމށް  ާސަނވީ  ައދި  ޕްަރއިމަރީ  ަފށާ،  ތެޭރަގއި  ުރފިާޔގެ 

 918.5 ަތއުލީަމށް  ަމތީ  ައދި  ުރފިޔާ  މިިލައން   3,062.5

މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގެނކަަމށް ަކނަޑއަަޅިއަފއިެވއެވެ. ަތއުލީަމށް 

ކުރާ ޚަަރަދށް ބަާލއިރު، ީމގެ ޮބޑު ިއްނަސްއަތައކީ ައތޮުޅތެޭރގެ 

ްސކޫްލަތުކގެ ާޖގަ ިއތުުރކުރުަމށް ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތުކގެ ޚަަރާދއި 

ާރއްޭޖގެ 5 ސަަރަހްއެދްއަގއި ޕްަރއިމަރީ ައދި ާސނަވީ ަތއުލީުމދޭ 

ްސކޫުލަތއް ާގއިުމޮކށް މި ްސކޫުލަތުކގެ ެފްނވަރު ަރނގަުޅކުރުުމގެ 

ޚަަރާދއި  ކުރާ  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ިއތުަރށް  ްސކޫުލަތއް  ޮގުތން 

ިއްނާސނީ ަވސީަލްތަތަކށް ކުާރނެ ޚަަރެދވެ. ިމާއެއކު މާލެ ައދި 

ްސކޫްލަތުކގެ  ައއު  ހަމަެޖިހަފިއވާ  އިމާާރްތކުރުަމށް  ހުޅުމާޭލަގއި 

ަތއުލީމު  ައދި  ހިަމަނިއަފިއާވެނެއވެ.  ަބިއަގއި  މި  ޚަަރދުެވސް 

ލިިބަގުތން ަފޭސަހޮކށް ެއްކެސސިބިިލޓީ ިއތުުރކުރުަމށް 2021 

ްސކޫލު  ެސޓަަލިއޓް  ައދި  ަލރިންނގ  ރިޯމޓް  ައހަރު  ަވނަ 

ހިަމަނިއަފއިާވެނއެވެ.  ޚަަރދުެވސް  ިހނާގނެ  ާގއިުމކުރުަމށް 

ްސކީމް  ޯލން  ްސޫޓަޑްނޓް  ިހްނގާ  ސަުރކާުރން  ހަަމެއެހންމެ، 

ަވަނ   2021 ިއތުުރން  ްސކޮލަރޝިްޕަތުކގެ  ެއެހިނެހން  ައދި 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ދިެވހި ަވރްކޯފްސގެ ްސކިްލސް ިއތުުރކުރުުމގެ 

ޮގުތން ިހްނަގން ހަމަެޖިހަފިއވާ ެއކި ހަަރާކްތަތުކގެ ޚަަރުދެވސް 

މި ަބިއަގިއ ހިަމަނިއަފއިާވެނެއެވ.

 3,702.0 ައހަރު  ަވނަ   2021 ަރްއާކތެިރކަަމށް  އިުޖތިާމއީ 

ޭހަދކުަރން  ިއްނަސްއތަ(   10.6 )ބަެޖުޓގެ  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ތެޭރަގއި  ީމގެ  ަކނަޑއަަޅިއަފިއާވއިރު، 

ހިަމަނިއަފއިާވނީ ެޕންަޝަނށް ިހނގާ ޚަަރާދއި ާއަސްނަދައށް ކުރާ 

ޚަަރދެވެ.  ކުރާ  ެއީހައށް  ެއެހިނެހން  ދޭ  ަދއުަލުތން  ޚަަރާދއި 

ާގއިުމކުރުަމށް  އަަމްނއަާމްނަކން  ިއްނާސާފއި  ައދުލު  ހަމަިމާއެއކު 

2021 ަވނަ ައހަުރަގއި 2,810.2 މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ާރއްޭޖގެ ޯބޑަރު ބެެލެހްއޓުަމށް 

ެއކި ިއދާާރަތުކން ކުރާ ަމަސްއަކްތަތއް ހަުރަދާނކުރުަމށް 2021 

ަވަނ ައހަުރ ކުރުަމްށ ހަމަެޖިހަފއިވާ ޚަަރުދަތްއ ާފަހަގކުެރެވއެވެ. 

ެދވޭ  ަފިއާދައްށަޓަކއި  ޖަާމައުތގެ  އިމާާރްތކުރުާމއި  ެގދޮރު 

ުރފިޔާ  މިިލައން   2,407.9 ބަެޖުޓން  ިޚދުަމްތަތަކށް 

ިއްނަސްއަތއެވެ.   6.9 ބަެޖުޓގެ  ިމއީ  ހިަމަނިއަފިއެވެއވެ. 

ސަުރކާުރން  މި  ފޯުރޮކްށިދނުަމކީ  ޯބހިާޔަވިހަކން  ަފޭސަހކަާމެއކު 
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ހަަރާކެތކެވެ.  ެގްނދާ  ކުިރައށް  ީދެގން  ިއްސކަެމއް  ާޚްއސަ 

ިމޮގުތން މި ބަަޔށް ކުރާ ޚަަރުދގެ ތެޭރަގއި ނޭަޝނަލް ސޯޝަލް 

ޭހދަ  ކުރާ  ބަެޖުޓން  ިއުކިއީޓައށް  މަޝްޫރުއގެ  ަހުއިސްނގ 

ަފާހަގޮކށްެލެވއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން މި ަބިއން ެއންމެ ބޮޑު ޚަަރެދއްެ 

ޯލކަލް  ތެެރިއން  ޚަަރުދގެ  ކުރާ  ަފިއާދައށް  ޖަާމައުތގެ  ިހނާގނީ 

ަކުއްނސިްލަތަކށް ބްޮލްކ ގްާރްނުޓެގ ަދުށްނ ޫދކުރާ ބަެޖަޓށެވެ. 

ަރްއާކތެިރކުރުަމށް  ތިާމެވށި  ބަެޖުޓން  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

1,856.3 މިިލައން ުރފިޔާ ަވނީ ަކނަޑއަަޅިއަފެއވެ. ިމއީ ޖުމުލަ 

ޚަަރެދއް  ޮބޑު  ތެެރިއން  ީމގެ  ިއްނަސްއަތއެވެ.   5.3 ބަެޖުޓގެ 

ާގއިުމކުރުަމށެވެ.  ނިޒާމު  ނަުރދަާމގެ  ހަމަެޖިހަފިއަވނީ  ކުރުަމށް 

ުރފިޔާ މި ބަަޔށް ޚަަރުދކުރުަމށް  ިމޮގުތން 1,148.4 މިިލައން 

ައހަރު  ައްނނަ  ަރްށަތެކްއަގއި  ިގނަ  ިމޮގުތން  ާރަވިއަފިއެވެއވެ. 

ނަުރދަމާ ނިޒާމު ާގއިުމކުރުަމށް ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތާކއި ހުޅުމާޭލގެ 

2 ަވނަ ފިަޔަވީހގެ ނަުރދަާމގެ ނިޒާަމށް ކުރާ ޚަަރދު ހިެމެނއެވެ. 

މި  މަޝްޫރުއަތެކއް  ިގނަ  ެމނޭްޖކުރުުމގެ  ުކނި  ިއތުުރން  ީމގެ 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެފިށެގްނާދެނއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން، ަރއްިޔުތްނަނށް ދޭ ާއންމު ިޚދުަމްތަތަކށް 2,907.1 

ަރއްިޔުތްނަނށް  ަކނަޑއަަޅިއަފއިާވެނެއވެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ޮއީފސް  ސަުރކާރު  ތެޭރަގއި  ިޚދުަމްތަތުކގެ  ާއންމު  ދެވޭ 

އިމާާރްތކުރުާމއި ޮއީފްސަތަކށް ކުރާ ޚަަރދު ހިެމެނއެވެ. ައދި ިދާފއީ 

 1,431.3 ބަެޖުޓން  ަދއުަލުތގެ  ބެެލެހްއޓުަމށް  ަކްނަތްއަތއް 

ޚަަރުދކުރުަމށް  ިއްނަސްއތަ(   4.1 )ބަެޖުޓގެ  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ަކނަޑއަަޅިއަފިއާވއިރު، ީމގެ ތެެރިއން ޮބޑު ބަެޔއް ިހނާގެނކަަމށް 

ބެލެެވނީ މިިލޓަރީ ިޑެފްންސައށެވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި 2021 ަވަނ 

ބެެލެހްއޓުަމށް  ބޯޑަރު  ަމަސްއަކްތަތާކއި  ގާުޑގެ  ޯކްސޓް  ައހަރު 

ކުރުަމްށ ހަމަެޖިހަފިއވާ ަމަސްއަކްތަތްއ ާފަހަގކުެރެވއެވެ. 

އިުޖތިާމއީ ައދި ީދނީ ިޚދުަމަތށް ބަާލއިރު، މި ބަަޔށް 803.8 

މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދކުރުަމށް ަކނަޑއަަޅިއަފިއެވެއވެ. މި ަބިއަގއި 

މަޝްޫރުއަތާކއި  ިހްނގާ  އާާލކުރުަމށް  ދިުރވާ  ތަިރކަ  ަސާގފީ 

ައތޮޅު ތެޭރަގއި އެޅުަމށް ހަމަެޖިހަފިއވާ ުޒާވުންނގެ މަުރކަުޒަތާކއި 

ޚަަރުދަތާކއި  ަދނުޑަތުކގެ  ަޓރފް  ަދނުޑަތާކއި  ުފްޓސަލް 

ހިެމެނއެވެ.  ހަަރާކްތަތއް  ިހްނގޭ  ުމިނޫފިހފިލުވުަމށް  ުޒާވުނން 

ީދނީ ިޚދުަމްތަތަކށް ބަާލއިރު، ެއންމެ ބޮޑު ަބެއއް ިހްއާސކުަރނީ 

ިމްސިކްތަތއް ިބާނކުރުާމއި ިމްސިކްތަތަކށް ކުެރވޭ ޚަަރުދަތަކށެވެ.  

4.6 ަޚަރުދގެ ިސާޔަސުތަތަކްށ ގްެނަނ ަބަދލަުތްއ

ަމިއަގނޑު  ސިާޔަސަތށް  ބަެޖުޓގެ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020

ަދއުަލުތގެ  ިމޮގުތން  ަކނަޑއެުޅނެވެ.  ެގަނއުަމށް  ަބދަެލއް  ދެ 

ޮއީފްސަތުކގެ ބަެޖޓު ެއއް ަބިއން ައެނއް ބަަޔށް ަބދަުލކުރުުމަގއި 

ބަެޖުޓގެ  ޮއީފްސަތަކށް  ަކނަޑއަަޅއި  ުއސޫެލއް  ޢަމަުލކުާރނެ 

ޮގުތަގއި ާފްސކުރާ ިމްނވަަރްށވުރެ ިއތުަރށް ަފިއސާ ޭބުނންެވއްޖެ 

ިފޭންންސަގއި  ޮއފް  ިމިންސޓްރީ  ޯހދުަމށް  ބަެޖޓު  ިހނެދްއަގއި 

ެއެދޭވނީ އެ ޮއީފެހްއގެ ބަެޖުޓގެ 5 ިއްނަސްއަތާއ ަހަމައްށަކަމްށ 

ބްޮލކް  ބަެޖޓު  ަކުއްނސިްލަތުކގެ  ޯލކަލް  ައދި  ަކނަޑއެުޅެނވެ. 

ބަެޖޓު  ަކުއްނސިްލަތުކގެ  ޭބުންނޮކށް  ފޯިމއުލާ  ގްާރްނޓް 

ަކނަޑއެުޅނެވެ. 

ައެނއް  ަބިއން  ެއއް  ބަެޖޓު  ައހަރު  ަވނަ   2020 ިމޮގުތން 

ައހަުރގެ  ަވނީ  ުއސޫލު  ެއކުަލވާެލުވނު  ަބދަުލކުރުަމށް  ބަަޔށް 

ސަުރކާުރގެ  ައދި  ަފަށިއަފއެވެ.  ަތްނފީުޒކުަރން  ތެޭރަގއި 
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ެއްއޮގަތށް ލާމަުރކަޒީ ނިޒާމު ބާުރވެިރކުރުަމްށަޓަކއި  ސިާޔަސތާ 

ޯލކަލް ަކުއްނސިްލަތަކށް ބްޮލކް ގްާރްނުޓގެ ަދުށން ބަެޖޓު ަވނީ 

ޫދކުަރން ަފަށިއަފެއވެ.   

ެއެހން ނަަމެވސް، 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ދިާމެވަފިއވާ 

ޚަަރުދަތަކށް  ކުރާ  ަދއުަލުތން  ބަލިމަުޑކަާމެއކީ  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ިމޮގުތން ބަެޖުޓން  ެގްނަނންެޖިހަފެއވެ.  ަބދަުލަތެކއް ަވނީ  ބޮޑު 

ައދި  އިުޖތިާމއީ  ކުަޑޮކށް  ޮގެތްއަގއި  ޖުމުލަ  ޚަަރުދަތއް  ކުރާ 

ަވނީ  ޚަަރުދަތއް  ކުަރންެޖިހަފއިވާ  ަރްއާކތެިރކަަމށް  ިސްއހީ 

ެއކުަލވާލި  ައހަރު  ަވނަ   2019 ައދި  ިއތުުރކުަރންެޖިހަފއެވެ. 

ްސޓްެރޓީިޖކް ެއކްަޝން ޕްޭލުނަގިއވާ ަކްނަކން މުރާަޖާއޮކށް ަވނީ 

ރީ-ޕްަރިއއޮިރަޓއިްޒކުަރންެޖިހަފއެވެ. 

ސިާޔަސތު  ބަެޖުޓގެ  ެމދުާރްސާތގެ  ައހަާރއި  ަވނަ   2021

ިއުގިތާސދީ  ާރއްޭޖގެ  ައްށަފހު  ޮކިވްޑ-19  ިބާނެފަވިއަވީނ 

ައާދކުާރނެ  ޕޮިލސީ  ިފްސކަލް  ަރނގަުޅކުރުަމްށަޓަކއި  ހާަލތު 

‘ނޭަޝނަލް  ެއކުަލވާާލަފިއވާ  ސަުރކާުރން  ަކނަޑއަަޅއި،  ރޯލު 

ރެޒިިލެއްނސް ެއްނޑް ިރަކވަރީ ޕްޭލން’ ަގއި ހިެމނޭ ަކްނަތްއަތއް 

ގުިޅެގން  އާ  ޮކވިްޑ-19  ިމޮގުތން  ަމއްަޗެށވެ.  ާހސިުލކުރުުމގެ 

ިސްއހީ ާދއިާރައާށއި އިުޖތިާމއީ ަރްއާކތެިރކަަމށް ޭބުނންވާ ިއތުރު 

ތަަރްއީގކުރުަމާށއި  ާދއިރާ  ަތއުލީމީ  ހަމަެޖްއސުަމާށއި  ޚަަރުދަތއް 

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދީ ާދއިާރަތއް ކުިރއެުރވުަމާށއި ޮކވިްޑ-19 ާއ 

މަޝްޫރުއަތއް  ްސޓްެރޓީިޖކް  މަޑުަޖްއސާަލންެޖުހނު  ގުިޅެގން 

ހަލުިވކަާމެއކު ެމދުާރްސާތަގއި ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް މި ޕްޭލުނަގއި 

ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ.  

ައްނާނނެ  ސިާޔަސަތށް  ޚަަރުދގެ  ަދއުަލުތގެ  ެމދުާރްސާތަގއި 

ެއްނެމ ޮބުޑ ަބަދަލީކ ިމިނަމްމ ޭވްޖ ަތްނީފުޒުކަރްނ ެފުށެމެވ. ީމެގ 

ޮބުޑަތުނން  ޚަަރދު  ކުރާ  ުމސާަރައށް  ުމަވއްަޒުފްނގެ  ސަބަުބން 

ޮބަޑށް  ިއުހަނށްވުރެ  ބިލް”  “ވޭޖް  ަދއުަލުތގެ  ިއތުރުވެ، 

ުމސާަރަތއް  ަދއުަލުތގެ  ަބދަާލެއކު،  މި  ިއތުރުެވެގްނާދެނެއވެ. 

ހާަމަނއިްޒކުރުަމށްެވސް ޭރިވަފިއެވއެވެ. 

ޮޕލީިސ  ނިުއ  ައަހުރ  ަވަނ   2021  4.6.1

އިިނިޝޭއޓިވްްސަގިއ ިހެމޭނ ަހަރކާތްަތްއ 

ިހނގަުމްނދާ  ބަެޖުޓޮކށް  ިއނިިޝޭއިޓްވްސައކީ  ޕޮިލސީ  ިނއު 

ަކްނކަަމށް ބަެޖޓު ިއތުުރކުރުަމށް ހިެމނޭ ަފިއސާ ުނަވތަ ބަެޖުޓަގއި 

ހިަމަނިއަފިއނުވާ ައއު ަކްނކަުމގެ ޮގުތަގއި ބަެޖުޓކުރާ ަކްނކަމެވެ. 

ިނއު ޕޮިލސީ ިއނިިޝޭއިޓްވސް ެބެހނީ ައއު ހަަރާކްތަތާކއި ައއު 

މަޝްޫރުއަތަކެށވެ. ިމޮގުތން ބަެޖުޓން ލިބޭ ާޖގަ ުނަވތަ ިފްސކަލް 

ސްޭޕސް މި ހަަރާކްތަތަކާށއި ައއު މަޝްޫރުއަތަކށް ޚަަރުދކުރުަމށް 

ިހނގަުމްނދާ  ިމހާރު  ޫނަނސް،  ހަަރާކެތއް  ައއު  ަކނަޑއެެޅެއވެ. 

ަކްނކަަމށް  އެ  ިއތުުރކުަރންެޖޭހނަމަ،  ބަެޖޓު  ިމންވަަރށްވުރެ 

ބަެޖުޓން ިއތުރު ާޖގަ ލިޭބނީ ިނއު ޕޮިލސީ ިއނިިޝޭއިޓްވްސގެ 

ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ހިަމަނިއެގްނނެވެ.  ތެޭރަގއި 

ިމިލައްނ   1,716.7 ޮގުތަގއި  ިއނިިޝޭއިޓްވގެ  ޕޮިލސީ  ިނއު 

ުރފިޔާ ހިަމާނަފއިެވއެވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ިރކަަރްނޓް ހަަރާކްތަތަކށް 

848.7 މިިލައން ުރފިޔާ ައދި މަޝްޫރުއަތަކށް 868.0 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔ ހިަމަނިއަފއިެވއެވެ.  
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ތަާވލު 3: ިނުއ ޮޕލީިސ އިިނިޝޭއޓިވް ެތޭރަގިއ ިހެމޭނ ަމިއަގނޑު ަހަރކާތްަތްއ 

މިލަިއްނ ުރފާިޔ

861.8  ޖުމުަލ ިރަކަރްންޓ ަހަރކާތްަތަކްށ

  ުކރިައްށ ގްެނާދެނ ޮބޑެތި ަހަރކާތްަތްއ

200.0    ކޮވިޑް-19 ސިއްހީ ބަލިމަޑުކަން ނައްތާލުން

50.0    ތައުލީމީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުން 

42.0    ނޭޝަނަލް ވަން-ސްޮޓޕް ޮޝޕްގެ ޚިދުމަތް ޤާއިމުކުރުން

30.9    ރީޖަނަލް ސީޯޕޓު އަދި އެއަރޯޕޓު ޮއޕަރޭޝަން ފުޅާކުރުން

47.2    އިންވެސްޓް ޯމލްޑިވްސްއިން ކުރިއަށްގެންދާ ޕްޮރޯމޝަން ހަރަކާތްތަކަށް ބަޖެޓުކުރުން

25.0    ހާލަތުބަދަލުވުމުގެ ސަބަބުން އަޮތޅުތެރެއަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލުވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީތެރިކަން ޯފރުޮކށްދިނުން

466.7    އެހެނިހެން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖުޓަގއި ހިެމނޭ ހަަރާކްތަތަކކީ 

އަުލން  ސަުރކާުރން  ގުިޅެގން  ބަލިމަުޑކަމާ  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ެއކުލަވާލި ނޭަޝނަލް ރެޒިިލެއްނސް ެއްނޑް ިރކަވަރީ ޕްޭލުނަގއި 

ެއކުަލވާަލިއަފިއވާ  ަމއްަޗށް  ާހސިްލކުރުުމގެ  ހަަރާކްތަތއް  ހިެމނޭ 

ހަަރާކްތަތެކކެވެ. ިމޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަރު ެއންމެ ޮބޑު ޚަަރެދއް 

ޮކްނޓްރޯްލކުރުަމްށަޓަކއި  ޮކވިްޑ-19  ހަމަެޖިހަފިއަވނީ  ކުރުަމށް 

ކުރާ ޚަަރުދަތަކާށއި ެއގްޯރ-ނޭަޝނަލް ކޯޕަރޭަޝްނގެ އޮޕަރޭަޝން 

ނިޒާމު  ަތއުލީމީ  ސަަރަހްއެދްއަގއި   5 ާރއްޭޖގޭ  ފުާޅކުރުަމާށއި، 

ހަުރަދާނކުރުަމެށެވ. )ތާވަލު 3(

ޮކިވޑް-19 ސިްއހީ ަބލަިމޑަުކްނ ަންއތާލްުނ

ެފތުުރން  ާރއްޭޖަގއި  ބަލިަމުޑަކން  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ބަެޖުޓަގއި  މި  ޚަަރުދަތަކށް  ކުރާ  ޮކްނޓްރޯްލކުރުަމްށަޓަކއި 

200.0 މިިލައން ުރފިޔާ ަކނަޑއަަޅިއަފިއާވެނެއވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި 

ަރްއާކތެިރވެ  ައދި  ޮކންިޒއުމަބަްލސް  ސަޕްަލއިޒް،  މެިޑކަލް 

ތިބުަމށް ޭބުނންވާ ސާާމނު މި ބަެޖުޓަގއި ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ. 

ކޮިވްޑ-19  ާރއްެޖައށް  ައިއސޮޭލްޓކުރުަމާށއި  ީމުހން  ިމާއެއކު 

ފޯުރޮކްށިދނުަމށް  ހަަމައށް  ަރއްިޔުތްނނާ  ޯހަދއި  ެވްކިސން  ގެ 

ހަަމެއެހންމެ،  ީދަފިއާވެނެއވެ.  ާޖގަ  ޚަަރުދަތަކށް  ިހނާގނެ 

ަފތުުރވެިރކަުމގެ ާދއިާރައށް އަމާުޒޮކްށެގން ާރއްޭޖގެ ައތޮުޅަތުކަގއި 

ީޕީސއާރް ލެްބަތއް ާގއިުމޮކށް ިޚދުަމތް ފުާޅކުރުަމށް މި ބަެޖުޓަގއި 

ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ.  

ަތުއލީީމ ިނޒާމު ަހުރަދާނުކުރްނ

ާރއްޭޖގެ 5 ސަަރަހްއެދްއަގއި ަތއުލީމީ ނިޒާމު ހަުރަދާނކުރުަމްށަޓަކއި 

50 މިިލައން ުރފިޔާ ބަެޖުޓަގއި ަކނަޑއަަޅިއަފއިާވެނއެވެ. ިމޮގުތން 5 

ައތޮެޅްއަގއި ްސކޫްލަތުކގެ ެފންވަރު ަރނގަުޅކުރުަމްށަޓަކއި ޓީޗަުރން 

ތަމްީރްނޮކށް ެފންވަރު ަރނގަުޅކުރުަމށް ހިަމަނިއަފއިާވެނެއވެ. ިމއީ، 

މާޭލގެ ިއތުުރން ައތޮުޅތެޭރގެ ްސކޫްލަތުކން ކިަޔވާ ދަިރވަުރްނގެ 

ެފންވަރު ަރނގަުޅކުރުަމާށއި، މުޅި ަތއުލީމި ނިޒާަމށް ިއްނގިލާބީ 
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ަބދަެލއް ެގަނއުަމްށަޓަކއި ަފށާ މަޝްޫރުއެއެކވެ. މި މަޝްޫރާއެއކު 

ާގއިުމކުރުަމްށަޓަކއި  ާމަހއުެލއް  ަފހި  ަލރިންނގައށް  ރިޯމޓު 

ްސކޫްލަތުކގެ ދަިރވަުރްނަނސް ޭބުންނވާ ައިއޓީ ަތެކތި ަގތުާމއި، 

ެސޓަަލިއޓް ްސކޫްލަތއް ާގއިުމކުރުުމގެ ިއތުުރން ްސކޫލް ޯޒން 

ޮއީފްސަތއް 5 ސަަރަހްއަދަކށް ަބދަުލކުރުަމްށަޓަކއި 2.5 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔ ހިަމަނިއަފއިާވެނެއެވ.

ނަޭޝަނލް ަވްނ-ްސޮޓޕް ޮޝޕްގެ ޚުިދމަތް ގިާއމުުކުރްނ

ައްނނަ  ފޯުރޮކްށދެުމން  ިއދާާރަތުކން  ެއިކެއކި  ސަުރކާުރގެ 

ލިޭބނެ  ަފޭސަހިއން  ަރއްިޔުތްނަނށް  ެއްއަތަނުކން  ިޚދުަމްތަތއް 

ޝޮޕް”  ްސޓޮޕް  ަވން  “ނޭަޝނަލް  ަމުގަފިހކުރުަމްށަޓަކއި  ޮގތް 

ާގއިްމކުރުުމގެ ަމަސްއަކްތަތއް ެފށުަމްށަޓަކއި މި ބަެޖުޓަގއި 42.0 

މިިލައން ުރފިާޔ ހިަމަނިއަފއިާވެނެއެވ.

ީރަޖަނލް ީސޯޕްޓ ައދި ެއއާޯޕްޓ ޮއަޕރަޭޝންްސ ފުޅާުކުރްނ

ަބްނުދކުރުަމާށއި  ދޮުރަތއް  ަވްނނަ  ަމްސތުާވަތެކތި  ާރއްެޖައށް 

ަމަސްއަކްތަތއް  ޮމިނަޓރކުރުުމގެ  ހަަރާކްތަތއް  ގުޅޭ  ޓެރަރިޒަާމއި 

ޕޮިލސީ  ިނއު  ފުާޅކުރުަމްށަޓަކއި  ހަުރަދާނޮކށް  ިއތުަރށް 

ިއނިިޝޭއޓިްވްސގެ ތެެރިއން 30.9 މިިލައން ހިަމަނިއަފއިާވެނއެވެ. 

ީމގެ ތެޭރަގއި ރީަޖނަލް ެއއަރޯޕްޓސް ކޮމްެޕނީ ލިިމެޓަޑށް ާޚްއސަ 

ބަެޖުޓން ޫދކުރާ ަފިއސާ ާއއި، ހެްލތު ޕްޮރެޓކްަޝން އޭެޖްނސީ 

ައދި މޯލްިޑްވސް އިިމގްރޭަޝަނށް ޫދކުރާ ަފިއސާ ހިެމެނއެވެ. މި 

ހަަރާކްތަތަކކީ އަަލށް ތަަރްއީގކުރާ މޯްލޑިްވސް ިއްނަޓރނޭަޝނަލް 

ޮމިނަޓރޮކށް  ޯޕުޓަތއް  ސަަރަހްއދީ  މަޝްޫރުއާއެއކު  ޯޕުޓގެ 

ބެެލެހްއޓުަމްށ ކުރާ ިއްނެވްސޓްަމްނެޓކެވެ. 

އްިނވްެސްޓ މޯލިްޑވްްސިއްނ ުކިރައްށގްެނާދ ޕޮްރމަޯޝްނ ަހަރކާތްަތަކްށ 

ަބޖެުޓކުުރްނ

ހަާރާކްތަތއް  ޕްރޮމޯަޝން  ިއްނެވްސޓްަމްނޓް  ާރއްޭޖގެ 

ާރއްެޖައށް  ސަަރަހްއުދަތުކން  ެއކި  ުދނިޭޔގެ  ފުާޅޮކށް  ިއތުަރށް 

ފާުޅކުރާ  ަޝުއުގވެިރަކން  ެގަނއުަމށް  ިއންެވްސޓްަމްންޓަތއް 

ިމންވަރު ިއތުުރކުރުާމއި، ބޭުރގެ ެއިކެއކި ފަާރްތަތަކށް ާރއްޭޖަގއި 

ިއްނެވްސޓް  ފުުރަސުތަތާކއި،  ހުރި  ިއންެވްސްޓކުރުަމށް 

ަމއުލޫާމތު  ފުިރހަމަ  ެބހޭ  އަމަުލކުަރންެޖހޭ ުއސޫުލަތކާ  ކުާރނަމަ 

ހަަރާކްތަތަކށް  ޕްރޮމޯަޝން  ެއކި  ިހްނގާ  ފޯުރޮކްށިދނުަމްށަޓަކއި 

ތެޭރަގއި  ީމގެ  ހިަމަނިއަފއިާވެނެއވެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން   47.2

ހަަރާކްތަތަކށް  ޕްރޮމޯަޝން  ޕްރޮެޖްކްޓަތުކގެ  ްސޓްެރޓަިޖކް 

ހަަރާކްތަތުކން   މި  ަކނަޑއަަޅިއަފިއެވއެވެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން   8.0

ގުުޅން  ޮއްނނަ  ކޮިމުއިނީޓާއެއކު  ވިަޔފާރި  ިއންެވްސޓަުރްނާނއި 

ަބަދިހޮކށް ދެެމެހްއޓުަމާށއި ާރއްޭޖގެ ިއންެވްސޓްަމްނޓް ޕްރޮމޯަޝން 

ހަާރާކްތަތއް ިއތުަރށް ފުާޅޮކށް ުދނިޭޔގެ ެއކި ސަަރަހްއުދަތުކން 

ަޝުއުގވެިރަކން  ެގަނއުަމށް  ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތއް  ާރއްެޖައށް 

ފާުޅކުރާ ިމްނވަރު ިއތުުރކުެރޭވެނއެވެ. 

ަބަދލުވާ  ދިިރުއޅުްނ  ައޮތޅެުތެރައްށ  ަސަބުބްނ  ަބަދލުުވމުގެ  ހާލުަތ 

ފާަރތަްތަކްށ އީެހެތިރަކްނ ޯފުރޮކްށިދުންނ

ހާަލުތގެ  ިއުގިތާސދީ  ދިާމެވަފިއވާ  ސަބަުބން  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ާއއިާލަތަކުކން  ެއަތށް  ަދިތވެ  ޯހދުަމށް  އާްމަދނީ  ސަބަުބން 

ާއއިާލަތަކށް  ިމަފދަ  ެޖިހަފއިވުާމެއކު  ހާުލަގއި  ދަަރނިވެރިވެ 

ދިިރއުުޅން ެއެހން ަރަށަކށް ަބދަުލޮކށް އަުލން އާާރްސުތކުރުަމށް 

ެއީހތެިރެވިދނުަމްށަޓަކއި  ދުުރޮކށް  ހުަރްސަތއް  ދިާމެވަފިއވާ 
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ިއްންޓެރްސޓް  ްޕަރއިަމރީ ެޑފިސިޓް  ޯއަވޯރްލ ެޑފިސިޓް 

ޕްޮރގްރާމް  މި  ަކނަޑއަަޅިއަފިއެވއެވެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން   25.0

ާއއިާލަތުކގެ  ދިިރއުޅޭ  ސަަރަހްއުދަގއި  މާލޭ  އަމާުޒޮކްށަފއިަވނީ 

ެތެރިއްނ 18 ައހަުރން ަދުށގެ ުކިދން ތިބި، ދިިރއުުޅން ެއެހން 

ަރަށަކށް ަބދަލުާވން ޭބުންނެވަފިއވާ ފަާރްތަތަކެށވެ. މި ޕްޮރގްރާުމގެ 

ެއްސޓަބްލިޝްަމްނޓް  ފޯުރޮކްށދޭ  ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  މާލީ  ަދުށން 

ެއެހިނެހން  ޭބުންނވާ  ރިޮލޭކްޓކުރުަމށް  އެަލަވްނާސއި  ސަޯޕޓް 

ޚަަރުދަތްއ ހިަމަނިއަފއިާވެނއެވެ. 

އެެހިނެހްނ 

ެއެހިނެހން  ާފަހަގޮކށްެލވޭ  ހިެމނޭ  ތެޭރަގއި  ޕޮިލސީ  ިނއު 

ޭބުންނވާ  އޮޕަޭރނަަލއިްޒކުރުަމށް  ަވްނދޫ  ތެޭރަގއި  ހަަރާކްތަތުކގެ 

ެވިހކަލް ައދި ިއުކއިޕްަމްނޓް ވެްމޯކައށް ފޯުރޮކްށިދނުަމށް 21.7 

ގޭިބީސަތަކށް  ަގތުަމށް  ެޕނަލް  ސޯލަރ  ައދި  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ެމދުވެިރޮކށް  ޭބްނެކއް  ކޮމަރޝަލް  ޭރެޓްއަގއި  ޮކްނސެަޝނަލް 

ޯލނު ޫދކުރުަމށް ހޯމް ސޯލަރ ީޕވީ ޕްޮރގްރާމް ިހްނގުަމށް 20.8 

މިިލައން ުރފިާޔ ހިަމަނިއަފއިާވެނެއެވ.

5. ަބޖެުޓ ޑެފިސިްޓ

5.1 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖެުޓ ޑެފިސިްޓ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ބަެޖުޓގެ ެޑިފިސްޓގެ ޮގުތަގއި 

ައްނދާާޒޮކްށަފއިަވނީ 6,044.8 މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ިމއީ 2020 

ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖަޓށް ކުިރން ައްނދާާޒކުރި ނޮިމނަލް ޖީޑީީޕގެ 

ިނސްަބުތން 6.2 ިއްނަސްއަތިއގެ ެޑިފިސެޓކެވެ. 2020 ަވަނ 

 4,201.1 ެޑިފިސަޓކީ  ޕްަރއިމަރީ  ބަެޖުޓގެ  ާފްސކުރި  ައހަުރގެ 

މިިލައން ުރފިޔާ )ޖީޑީީޕގެ ިނސްަބުތން 4.3 ިއްނަސްއތަ( އެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަރު ލިޭބެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދނީ  

ާއއި ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ ޚަަރަދށް ބަަލއި، 2020 ަވަނ 

ައހަުރގެ ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ައދި ޕްަރއިމަރީ ެޑިފިސޓް ުހްނާނެނކަަމށް 

ެބެލެވީނ 15,934.9 މިިލައން ުރފިޔާ ައދި 14,226.8 ިމިލައްނ 

ނޮިމނަލް  ައްނދާާޒކުރާ  ިމހާރު  ައށް   2020 ިމއީ  ުރފިާޔަގެއވެ. 

ީޖީޑީޕެގ 27.5 ައިދ 24.6 ިއްނަސްއަތެއވެ. )ާޗޓު 50 ައިދ 

ާޗޓު 51(

ޮބުޑަތުނން  ެޑިފިސޓް  ބަެޖުޓގެ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020

ިއތުރުާވެނކަަމށް ިމހާރު ަލާފކުެރެވނީ ކޮިވްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑކަާމެހދި 

ަދއުަލަތށް އާްމަދނީ ލިބޭ ދޮުރަތއް ަބްނުދވެ، ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ 

ާއއި ހިލޭ ެއހީ ކުިރން ބެެލުވނެ ިމްނވަަރށްވުރެ 50.9 ިއްނަސްއަތ 

ަދށްާވެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވީތއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން މި ައހަުރގެ 

ތެޭރަގއި ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ިހެފެހްއޓުުމގެ ޮގުތން ފިޔަވަުޅަތެކއް 

ިސްއހީ  ަރްއާކތެިރވުަމށް  ބަލިަމުޑކަުމން  މި  ނަަމެވސް،  އެޅި 
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ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ވިަޔފާިރަތއް  ކުަޑޮކށް  ެގއްުލން  ިއުގިތާސަދްށވާ  ާދއިާރައާށއި 

ޚަަރުދަތެކއް  ިގނަ  ބަެޖުޓން  ަދއުަލުތގެ  ދެެމެހްއޓުަމްށަޓަކއި 

ކުަރންެޖިހަފއިވުެމެވ.

5.2 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖެުޓ ޑެފިސިްޓ

2021 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ާއއި ޚަަރދު ައްނދާާޒކުރާ 

ިމންވަަރށް ބަަލއި، ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ެޑިފިސޓް ުހްނާނެނކަަމށް 

ޖީޑީީޕގެ  ިމއީ  ުރފިާޔަގއެވެ.  މިިލައން   12,303.0 ަލާފކުެރެވނީ 

ިނސްަބުތން 18.5 ިއްނަސްއަތިއގެ ެޑިފިސެޓކެވެ. 2021 ަވަނ 

ިމިލައްނ   9,834.6 ެޑިފިސަޓކީ  ޕްަރއިމަރީ  ބަެޖުޓގެ  ައހަުރގެ 

ިއްނަސްއަތިއެގ   14.8 ިނސްަބުތން  ޖީޑީީޕގެ  ިމއީ  ުރފިާޔއެވެ. 

ެޑިފިސެޓކެވެ. )ާޗޓު 50 ައދި ާޗޓު 51(

ކުިރއަާރެނކަަމށް  ިއުގިތާސދު  ައހަުރަގއި  ަވނަ   2021

ެއހީ  ހިލޭ  ާއއި  އާްމަދނީ  ލިބޭ  ަދއުަލަތށް  ައްނދާާޒކުރެވުާމެއކު 

ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވެނއެވެ.  ިއތުރުާވެނކަަމށް  ައށްވުރެ   2020

ައްށ  ޮކވިްޑ-19  ކުިރއެުރވުަމާށއި  ިއުގިތާސދު  ިއތުުރން  ީމގެ 

ކުރަުމްނދާ ޚަަރުދަތއް 2021 ައށް ދެިމެގްނޮގސް، ޮކވިްޑ-19 ެގ 

ސަބަުބން ސަުރކާުރގެ ސިާޔަސުތަތުކގެ ތެެރިއން 2020 ަވަނ 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ަމޑުަޖްއސާަލންެޖުހނު ުމިހއްމު ސިާޔަސުތަތއް 

ިމަކްނކަަމށް  ެފށި  ކުަރން  އަުލން  ަގއި   2021 ަތްނފީުޒކުަރން 

ަވަނ   2021 ައްނދާާޒކުެރޭވތީ  ެފިށެގްނާދެނކަަމށް  ޚަަރުދކުަރން 

ިއތުުރެވެގްނާދެނކަަމށް  ައްށވުރެ   2020 ޚަަރުދެވސް  ައހަުރގެ 

ސަބަުބން  ކުިރއެރުުމގެ  ިއުގިތާސދު  ެއެހްނކަުމން  ބެެލެވެއވެ. 

ަދްށވުާމެއކު  ެޑިފިސޓް  ިނސްަބުތން  ޖީޑީީޕގެ  ައްށވުރެ   2020

ާއ   2020 ެޑިފިސަޓކީ  ބަެޖުޓގެ  ައްނދާާޒކުރާ  ައށް   2021

އަަޅއިބަާލއިރު 22.8 ިއްނަސްއަތ ަދްށ ައަދެދކެވެ.  
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6. ަފިއޭންނިސްނގ

ަދްއަކންެޖހޭ  ަފިއސާ  ެޑިފިސާޓއި  ބަެޖޓު  ަފިއޭންނިސްނގައކީ 

ެއކި ަކްނަކން ފޫެބްއދުަމށް ަފިއސާ ޯހދުަމށް ރޭިވަފއިވާ ޮގތެވެ. 

ަދއުަލުތން  ފޫެބްއދުަމާށއި  ެޑިފިސޓް  ބަެޖޓު  ަމިތން  ިމޮގުތގެ 

ަނަގިއަފިއވާ ޯލނު އަނބުރާ ެދްއކުަމށް ަފިއޭންނިސްނގ ޯހަދއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން ަދއުަލުތން ަނގާ ޮބެޑތި ޯލާނއި ޫދކުރާ ެއެހިނެހން 

ިއތުުރކުރުުމގެ  ގާބިުލަކން  ެދްއކުުމގެ  އަނބުރާ  ެސިކއުިރީޓަތއް 

ޮގުތން ެއއަރޯޕޓު ޑިވެލޮޕްަމްނޓް ީފގެ ޮގުތަގއި ަދއުަލަތށް ލިބޭ 

ޖަާމކުރަުމްނެދއެވެ.  ަފންަޑށް  ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  އާްމަދނީ ސޮވްިރން 

ިމާއެއކު ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ހަމަެޖްއސުަމށް އާްމަދނީ ަދްށވާ 

މި ިމްނވަުރންެވްސ ަފިއޭންނިސންގ ޭބުންނެވއެވެ. 

 17,364.7 ޮގުތަގއި  ަފިއޭންނިސްނގގެ  ައހަރު  ަވނަ   2020

މިިލައން ުރފިޔާ ޭބުނންާވއިރު 2021 ަވނަ ައހަރު 14,323.4 

މިިލައން ުރފިޔާ ަފިއޭންންސކުަރންެޖެހެއެވ. )ތާވަލު 4(

6.1 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖެުޓ ަފިއޭންނސިްނގ

ކުރިަމިތެވަފިއވާ  ޮގުތން  ިއުގިތާސދީ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19 

ދެުމްނެގްނދާ  ަރއްިޔުތްނަނށް  ަދއުަލުތން  ަތދުމަުޑކަާމެއކު 

ބޭރު  ކުިރައްށެގްނިދއުަމާށއި  ުހްއޓުެމްއެނތި  ިޚދުަމްތަތއް 

ާއއި  އާްމަދނީ  ކުަޑކުރުަމްށަޓަކއި  ޕްރެޝަރ  ައްނނަ  ަފިއާސައށް 

ހިލޭ ެއހީ ޫނން ެއެހން ޮގްތޮގުތން ަފިއސާ ަވނީ ޯހަދންެޖިހަފއެވެ. 

2021 2020

ަފިއޭންންސުކަރްނޖެހޭ (17,364.7) (14,323.4)

 ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް  (15,934.9) (12,303.0)

 ޯލނު އަނބުރާ ދެއްކުން  (1,138.2) (1,469.9)

 ޮސވްރިން ޑިވެޮލޕްމަންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ  (270.4) (529.2)

 އެހެނިހެން  (21.3) (21.3)

ަފިއޭންންސ ހާޯދ ޮގތް 17,364.7  14,323.4 

 ލޯނުގެ ޮގތުގައި ލިބޭ  2,724.6  4,608.5 

 ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ސުކޫކް / ޮބންޑް ފަދަ ތަކެތި  4,662.5  3,084.0 

 ގްރީން / ބްލޫ ޮބންޑް  - 771.0 

 މަލްޓިލެޓެރަލް / ބައިލެޓެރަލް ބަޖެޓް ސަޕޯޓް  -    1,542.0 

 ޮޑމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓީޒް އަދި ޯލނު ފަދަ ތަކެތިން  9,895.1  3,843.0 

 ސަބްސިޑިއަރީ ޯލނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ  82.4  12.3 

 ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ރިސިޕްޓް  -    462.6 

ތަާވލު 4: 2020 ައިއ 2021 ަވަނ ައަހުރ ަފިއޭންނސިްނގ ހުޯދަމްށ ާރަވއިަފއިވާ ޮގތް
މިލިއަން ރުިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ
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ާޤޫނުނަގިއވާ  ިމޮގުތގެ ަމިތން ަދއުަލުތގެ ޚަަރަދށް ިޒންާމވުުމގެ 

ުއސޫުލަތަކށް ތަާބވުަމށް ިއްސިތްސާނާވެނކަަމށް ބަާޔްނޮކްށަފިއވާ 

ކުރު  ގުިޅެގން  ކުރިަމތިެވަފިއވުމާ  ާރއްެޖައށް  ިމހާރު  ހާަލްތަތއް 

އެ  ަފިއޭންންސކުރުަމްށަޓަކއި  ބަެޖޓު  ަދއުަލުތގެ  ުމްއަދުތަގއި 

ާޤޫނުނަގިއވާ ަބެއއް ުއސޫުލަތާކއި ހަަމަތަކށް ތަބާުވން 1 ައހަރު 

ދުަވުހގެ ިއްސިތްސާނެއއް ިދނުަމށް ަރއްިޔުތްނގެ މަޖިީލުހން ަވނީ 

ާފްސކުަރއްަވިއަފއެވެ. މި ަބދަާލެއކު ޕަބްިލކް ޭބްނކް ެއަކުއްނުޓން 

ކުރު  ަދއުަލުތން  ިއތުަރށް  ލިިމަޓށްވުރެ  ަމތީ  ޯއަވރޑްޯރކުރެވޭ 

ައހަރު   1 ކުރުަމްށަޓަކއި  ޚަަރުދަތއް  ކުަރންެޖހޭ  ުމްއަދުތަގއި 

ުނހިެމޭނޮގަތށް  ޮކްސޓް  ަފިއޭންނސް  ުމްއަދަތށް،  ދުަވުހގެ 

ޕަބްިލކް ޭބްނކް ެއަކުއްނުޓ އޮަވރޑްޯރ ކުެރޭވެނއެވެ. 

ހުރި  ިލުކިއިޑޓީ  ބާޒާުރަގއި  މާލީ  ެއތެޭރގެ  ިއތުުރްނެވސް  ީމގެ 

ިމންވަަރުކން ޓްރެޜަރީ ބިުލަގއި ިއްނެވްސްޓކުރުަމާށއި ޕްަރއިެވޓް 

މި  ކުރަުމްނެނވެ.  ަދނީ  ަމަސްއަކްތަތއް  ޯހދުުމގެ  ޕްޭލސްަމްނޓް 

ަމަސްއަކްތަތާކެއކު ެއތެޭރގެ ެސިކއުިރޓީ ައދި ޯލުނަފދަ ަތެކިތން 

9,895.1 މިިލައން ުރފިާޔގެ ަފިއޭންނިސްނގ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި 

ިއތުަރށް ޯހޭދެނެއވެ. ިމޮގުތން ެޕންަޝން ަފންަޑށް ލިބޭ ަފިއސާ 

ކުރަުމްނދާ  ިމހާުރެވސް  ިއންެވްސްޓކުރުަމކީ  ބިުލަގއި  ޓްރެޜަރީ 

ެޕންަޝން  ަތުނަގއިެވސް  ޮއތް  ާބކީ  ައހަުރގެ  ކަަމްށވުާމެއކު، 

ަފންުޑން ޓީ-ބިުލަގއި ިއންެވްސްޓކުރަުމްނާދެނއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން، 

ިއންިޑއާ ސަުރކާުރން ްސޭޓޓް ޭބްނކް ޮއފް ިއްނިޑއާ ެމދުވެިރޮކށް 

ާރއްޭޖގެ ެއތެޭރގެ ެސިކއުިރީޓަގއި މި ައހަރު 3,084.0 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ިއންެވްސްޓޮކްށަފއިެވެއވެ. ައދި ާބކީ ެއތެޭރގެ ެއެހިނެހން 

ފަާރްތަތަކށް ސަުރކާުރގެ ެސިކއުިރޓީ އިޫޝޮކްށެގން ަފިއޭންނސް 

ޯހދުުމގެ ަމަސްއަކްތ ކުެރޭވެނއެވެ.  

ެޑިފިސޓް  ބަެޖޓު  ެމުދވެިރޮކށް  ފަާރްތަތއް  ބޭުރގެ 

ުރފިޔާ  މިިލައން   7,387.2 ޖުމުލަ  ަފިއޭންންސކުރުަމްށަޓަކއި 

ބޭުރން  ާރއްެޖިއން  ިމޮގަތށް  ރާަވިއަފއެވެ.  ަވނީ  ޯހދުަމށް 

ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުުމގެ ަމުގަސަދކީ ާރއްޭޖަގއި ބޭރު ަފިއާސގެ 

ޑިާމްނަޑށް ައްނނަ ޕްރެޝަރ ައދި ރިޒާަވށް ކުރާ ޭނެދވޭ ައސަރު 

 4,626.0 ެމުދވެިރޮކށް  ައިއސީޑީ  ތެެރިއން  ީމގެ  ުކަޑކުރުމެވެ. 

ޮބްނެޑއް  ޯހދުަމށް  ޑޮލަރު(  މިިލައން   300.0( ުރފިޔާ  މިިލައން 

ިވްއކުުމގެ ަމަސްއަކތް ިމހާރު ަދނީ ކުރަުމްނެނވެ. ައދި މި ަފިއސާ 

ޮބންަޑކީ  މި  ަލާފކުެރޭވއިރު،  ލިޭބެނކަަމށް  ަފުހކޮުޅަގއި  ައހަުރގެ 

ިއންެވްސްޓކުރުަމށް  ުރފިޔާ  ބިިލައން   1 ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ   3

މި  ަދުށން  ޕްޮރގްރާުމގެ  ުސޫކކް  ާއެއކުެވަފއި  ައިއސީޑީ 

ިމަފދަ  ިމންވަރެވެ.  ހަމަެޖިހަފއިވާ  ިއްނެވްސްޓކުރުަމށް  ައހަަރށް 

ަދނޑިވަެޅްއަގއި ާމެކުޓން ދަަރނި ަނާގނަމަ، ެއަކން ކުަރންެޖޭހނީ 

ބޮޑު ޚަަރެދއް ުމްސަތގުބަުލަގއި ކުަރންެޖޭހނެ ޮގަތށެވެ. ެއެހން 

ނަމަެވސް މި ޕްޮރގްރާުމގެ ަދުށން ައިއސީީޑން ައްނޑަރަރިއްޓޮކށް 

ަރނގަޅު  ބަަލއި  ހަާލަތށް  ިއްނެވްސްޓކުާރެނތީ،  ޮބްނުޑަގއި 

ިއްނޓަެރްސޓް ޭރެޓއް ލިޭބެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން، ެއެހން ަގއުުމަތުކްނާނއި ބޭުރގެ މާލީ ިއދާާރަތުކން 

ޯލނު ޯހދުުމގެ ަމަސްއަކްތަތްއެވސް ަދނީ ކުރަުމްނނެވެ. ިމާއެއކު 

ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ފޫެބްއދުަމްށަޓަކއި ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކން ޯލުނގެ 

ޮގުތަގއި 2,724.6 މިިލައން ުރފިާޔގެ ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް 

ިމިލައްނ  ާރަވިއަފިއެވެއވެ. ިމޮގުތން ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 519.8 

އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ޯލާނއި ހިލޭ ެއހީ ާރއްެޖައށް ފޯުރޮކްށިދނުަމށް 

ެއެހން ަގއުުމަތާކއި ބޭުރގެ މާލީ ިއދާާރަތުކން ކޮިމްޓެވަފިއެވއެވެ. 

ައއި  ކުރަުމން  ަދއުަލުތން  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19  ިމާހަތަންށ 
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ަމަސްއަކްތަތކާ ގުިޅެގން ޖަާޕން ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ކޯޕަރޭަޝން 

ެގ  ޮކވިްޑ-19  ޑޮލަރު  އެމެިރކާ  މިިލައން   47.5 އޭެޖްނީސން 

ެރސްޮޕްނަސށް ކުަރންެޖހޭ ޚަަރުދަތއް ހަމަެޖްއސުަމާށއި އިުޖތިާމއީ 

ީދަފިއވާ  ހަމަެޖްއސުަމށް  ޚަަރުދަތއް  ކުަރންެޖހޭ  ަރްއާކތެިރކަަމށް 

ޯލާނއި ޮކވިްޑ-19 ެއްކިޓވް ިރސްޮޕްނސް ެއްނޑް ެއްކސްެޕންޑިޗަރ 

ސަޯޕޓް ޕްޮރގްރާަމށް 25 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ލިބި، ވޯްލޑް 

ިއްނަޓނޭަޝނަލް  ައދި  ޑޮލަރު  އެމެިރކާ  މިިލައން  ޭބްނުކން 10 

ަމިނޓަރީ ަފންުޑން 28.9 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ލިިބަފއިާވއިރު، 

ިއދާާރަތާކެއކު  އެ  ޯހދުަމށް  ެއހީ  ިއދާާރަތުކން  މާލީ  ެއެހިނެހން 

މަްޝވަާރަތްއ ަދީނ ކުރަުމްނނެވެ. 

ކުިރައްށދާ  ޯލުނން  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ހަމަިމާއެއކު 

މަޝްޫރުއަތަކށް 839.4 މިިލައން ުރފިޔާ ިޑސްބަރސްާވެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުެރެވެއެވ.

6.2 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖެުޓ ަފިއޭންނސިްނގ 

ެއެހިނެހން  ެޑިފިސާޓއި  ބަެޖުޓގެ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ުރފިޔާ  މިިލައން   14,323.4 ޖުމުލަ  ހަމަެޖްއސުަމށް  ަކްނަކން 

ަފިއޭންނިސްނގގެ ޮގުތަގއި ޯހަދންެޖޭހެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

ީމގެ ތެެރިއން ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކން 10,005.5 މިިލައން ުރފިޔާ 

 4,317.9 ފަާރްތަތުކން  ެއތެޭރގެ  ހަމަެޖިހަފިއާވއިރު  ޯހދުަމށް 

ަވަނ   2021 ހަމަެޖިހަފިއެވއެވެ.  ޯހދުަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ަދއުަލަތށް ޭބުންނވާ ަފިއޭންނިސްނގގެ ޮބޑުަބއި 

ަމަސްއަކްތކުރުަމށް  ޯހދުަމށް  ެމދުވެިރޮކށް  ފަާރްތަތއް  ބޭުރގެ 

ައއި  ަފތުރުވެިރކަަމށް  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ19-  ިންނަމިއަފިއަވީނ 

ީހނަުރކަާމެއކު ާރއްެޖައށް ބޭރު ަފިއސާ ލިބޭ ިމްނވަރު ަދްށެވަފިއާވތީ 

ާރއްޭޖގެ ރިޒާވް ަދށްާވެނކަަމށް ބެެލވުާމެއކު ރިާޒަވށް ބުޫރނާާރނެ 

ޮގަތަކްށ ަދއުަލުތން ޚަަރުދަތްއ ހަމަެޖްއސުަމެށެވ.

2021 ަވނަ ައހަރު ާރއްެޖިއން ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކން ލިޭބެނކަަމށް 

ަވަނ   2021 ބަާލއިރު،  ަފިއޭންނިސްނގައށް  ައްނދާާޒކުރާ 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ަދއުަލުތން ިހްނގާ ބޮެޑތި އުމްާރނީ ތަަރްއީގގެ 

ިހްނގާ  ޯލުނން  ހަލުިވވެ  ަމަސްއަކްތަތއް  މަޝްޫރުއަތުކގެ 

ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ިޑސްަބރސްަމްނޓް  މަޝްޫރުއަތުކގެ  ިގނަ 

ިއންިޑައން  ތެޭރަގއި  ީމގެ  ބެެލެވެއވެ.  ިއތުރުެވެގްނާދެނކަަމށް 

ަދުށން  ެފސިިލީޓގެ  ކްެރިޑޓް  ޮއފް  ަލިއން  ޭބްނުކގެ  ެއގްޒިމް 

ަބިއނަްލައްގވާމީ  ާރއްޭޖގެ  ހަމަެޖިހަފއިވާ  ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް 

ޯޕޓު ތަަރްއީގކުރުުމގެ މަޝްޫރއު ާއއި ގްޭރޓަރ މާލެ ަކެންކޓިިވޓީ 

ޕްރޮެޖްކާޓއި  ޑިވެލޮޕްަމްނޓް  ިސޓީ  ައްއޑޫ  ާއއި  ޕްރޮެޖްކޓް 

ެކްނސަރ ޮހސްިޕޓަލު ތަަރްއީގކުރުަމށް ކުިރައްށެގްނދާ މަޝްޫރއު 

ެއއަރޯޕޓު  ިއްނަޓރނޭަޝނަލް  ވެާލނާ  ައދި  ހިެމެނއެވެ. 

ތަަރްއީގކުރުުމގެ މަޝްޫރއު ާއއި ހުޅުމާލެ ައއިެލްނޑް ިޑވެލޮޕްަމްނޓް 

ޯލުނން  ައހަރު  ަވނަ   2021 ާފަހަގޮކށްެލެވއެވެ.  ޕްރޮެޖްކޓް 

ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތަކށް 4,042.9 މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް 

ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ޯލުނގެ ޮގުތަގއި ިއތުރު 

565.6 މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމްށ ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވެނއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން 2021 ަވނަ ައހަރު 3,855.0 މިިލައން ުރފިޔާ 

ިވްއކާ  ފަާރްތަތަކށް  ބޭުރގެ  ޑޮލަރު(  އެމެިރކާ  މިިލައން   250(

ުސޫކކު ނުަވތަ ޮބްނޑު ަފދަ ަތެކިތން ޯހދުަމށް ަމަސްއަކްތކުރުަމށް 

ހަމަެޖިހަފއިެވއެވެ. ީމގެ ތެެރިއން 200 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު 

ޮބްނޑު ނުަވތަ ުސޫކެކއް ިވްއަކިއެގން ޯހދުަމށް ހަމަެޖިހަފިއެވއެވެ. 

އިޫޝކުރުަމށް  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ަމިތން  ިމޮގުތގެ 
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ަމަސްއަކްތކުރި ސަމުާރއި ޮބންޑު ާމެކުޓަގއި ެއެދވޭ ޭރެޓްއަގއި މި 

ައހަރު އިޫޝކުެރޭވެނކަަމށް ނުބެލެޭވތީ މި ަމަސްއަކްތަތއް ަވނީ 

 2021 ނަަމެވސް  ެއެހން  ަމޑުަޖްއސާަލިއަފއެވެ.  ައހަަރށް  މި 

ަވނަ ައހަރު ާމެކޓު ްސޓޭބަލްާވެނކަަމށް ބަަލއި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި 

ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް  ަމަސްއަކްތަތއް  އިޫޝކުރުުމގެ  ޮބންޑު  މި 

ަފަދިއން  ެއއްަބސްެވަފިއވާ  ައިއސީީޑން  ައދި  ހަމަެޖިހަފއިެވެއވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރުެވސް މި ޕްޮރގްރާުމގެ ަދުށން ިއތުރު ުސޫކެކއް 

ެމުދވެިރޮކްށ ަފިއޭންނިސްނގ ހަމަެޖްއޭސެނއެވެ. 

ިމާއެއކު 50 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ޯހދުަމށް ޕްޭލުނޮކްށަފއިަވނީ 

ިއނޮެވިޓވް ަފިއޭންނިސްނގ ިއްންސޓްރޫަމްނެޓއް ެމދުވެިރޮކށެވެ. 

ިމޮގުތން ބްލޫ ނުަވތަ ގްީރން ނުަވތަ ސޯޝަލް އިމްެޕްކޓް ޮބްނޑު 

ެމދުވެިރޮކށް މި 50 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު ޯހޭދނެ ޮގްތަތއް މި 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ދިާރާސކުެރޭވެނެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން ާރއްެޖިއން 

ގުުޅްނހުރި  ތިާމެވްއޓާ  ައދި  އިުޖތިާމއީ  ޭބުންނވާ  ާހސިުލކުަރން 

ަލނުޑަދނިޑަތއް ަކނަޑއަަޅއި އެ ަކްނކަަމށް ކޮިމްޓކުރުަމްށަޓަކއި 

ަފިއޭންންސ ޯހދުަމށް ަމަސްއަކްތކުރެޭވެނއެވެ. 

ަވަނ   2021 ިއތުުރން  ަތެކީތގެ  ަފދަ  ުސޫކކު  ައދި  ޮބންޑު 

ަބއިެލޓަރަލް  ފޫެބްއދުަމށް  ޚަަރުދަތއް  ކުރާ  ބަެޖުޓން  ައހަރު 

ޯހދުަމށް  ަފިއޭންނިސްނގ  ފަާރްތަތާކެއކު  މަްލޓިެލޓަރަލް  ައދި 

މަޝްވަާރކުެރޭވެނއެވެ. ިމޮގަތށް 2021 ަވނަ ައހަރު 1,542.0 

މިިލައން ުރފިޔާ )100 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަރު( ޯހދުުމގެ ަމަސްއަކތް 

ކުިރައްށާދެނއެވެ. ައދި ޮކވިްޑ19- ގެ ހާަލތާ ގުިޅެގން 2020 

ަވނަ ައހަރު ަފިއޭންނިސްނގ ެސިކުއޮކްށަފިއވާ ފަާރްތަތުކން ލިބޭ 

ަފިއސާ ލިބުުމަގއި ަލްސަތެކއް ދިމާވި ނަަމެވސް، 2021 ަވަނ 

ައހަުރަގއި މި ަފިއސާ ލިޭބެނކަުމގެ ަޔީގްނަކން އެ ފަާރްތަތުކން 

ޮއފިުޑން  ަފްނާޑއި  ުކަވިއތު  ތެޭރަގއި  ީމގެ  ެދްއާވަފެއވެ.  ަވނީ 

2021 ަވަނ ައހަުރަގއި ޯލުނ ޫދކުރުަމްށ ކޮިމޓްެވަފއިެވއެވެ.  

ޯހދާ  ައހަރު  ަވނަ   2021 ފަާރްތަތުކން  ެއތެޭރގެ  ާރއްޭޖގެ 

ައދި  ެސިކއުިރޓީ  ޑޮެމްސިޓކް  ބަާލއިރު،  ަފިއޭންނިސްނގައށް 

ޯލުނަފދަ ަތެކިތން ޖުމުލަ 3,843.0 މިިލައން ުރފިޔާ ޯހޭދެނކަަމށް 

ަފްނާޑއި  ެޕންަޝން  ތެޭރަގއި  ީމގެ  ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވެނެއވެ. 

ިއްނެވްސޓަުރން  ެއެހިނެހން  ެއތެޭރގެ  ާރއްޭޖގެ  ޭބްނުކަތާކއި 

އަަޅއިބަާލއިރު  ައހަރާ  ަވނަ   2020 ައަދަދކީ  މި  ހިެމެނއެވެ. 

ިމްނވަަރށް  މި  ައހަރު  ަވނަ   2021 ައދި  ައަދެދކެވެ.  ުކޑަ 

ޕްަރއިެވޓް  ސަބަުބން  ީމގެ  އިޫޝކުިރނަަމެވސް  ެސިކއުިރޓީ 

ނުބެެލެވއެވެ.  ަމުގަފިހާވެނކަަމށް  ކްަރުއްޑައުއޓްވުަމށް  ެސްކޓަރ 

ސަުރކާުރން އިޫޝކުރާ ެސިކއުިރީޓަތުކން ލިބޭ ަފިއސާ ބަެޖުޓގެ 

ާއންމު ޚަަރުދަތއް ހަމަެޖްއސުަމށް ޭބުންނކުރުުމގެ ިއތުުރން ިގނަ 

ހަމަެޖްއސުަމްށެވސް  ޚަަރުދަތއް  ކުަރންެޖހޭ  މަޝްޫރުއަތަކށް 

ޭބުންނކުެރޭވެނއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ޭބްނުކަތުކަގއި ދިެވހި ުރފިާޔގެ 

ެއްކެސސް ިލުކުއިޑޓީ ހުިރކަަމށް ބެެލޭވތީ ިމކަުމްނެވސް ޕްަރއިެވޓް 

ެސްކޓަރ ކްަރއުްޑައުއްޓުވްނ ުހްއޓުަވިއޭދެނއެވެ. 

ހަމަިމާއެއކު 2021 ަވނަ ައހަރު ސަުރކާރު ިހްއސާވާ ުކްނުފިނަތއް 

މި  ެފިށެގްނާދެނއެވެ.  ަމަސްއަކްތަތއް  ޕްަރިއަވަޓއިްޒކުރުުމގެ 

ސަުރކާަރށް  ަމުގަސަދކީ  ޕްަރިއަވަޓއިްޒކުރުުމގެ  ުކްނުފިނަތއް 

ތަޖުރިބާ  ައދި  ގާބިުލަކން  ކަުމގެ  ިއތުުރން  ަވނުުމގެ  ަފިއސާ 

ީރްސޓްަރކްަޗރޮކށް  ުކްނުފނި  ަބއިވެރިވުާމެއކު،  ފަާރެތްއގެ  ހުރި 

ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ިމޮގުތން  ކުރެިވެގްނިދއުމެވެ.  ެއފިަޝްނޓް 

ަބއިވެރިުވން  ފަާރްތަތުކގެ  އަިމއްލަ  ތެެރިއން  ުކްނުފިނަތުކގެ 

ގަބޫުލކުެރވޭ  ަފިއދާާވެނކަަމށް  ިއތުރުވުުމން  ަބިއވެިރުވން  ނުަވތަ 
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ުކްނުފިނަތއް ަކނަޑއަަޅއި އެ ުކްނުފިނަތއް ޕްަރއިަވަޓއިްޒކުރުުމގެ 

ިމޮގުތން  ހަމަެޖިހަފިއެވއެވެ.  ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް  ަމަސްއަކތް 

ާއންުމްނަނށް  ިހްއސާ  ސަުރކާުރގެ  އިޫޝކުރުާމއި  ައއިީޕއޯ 

ިވްއކުާމއި ްސޓްެރޓީިޖކް ާޕްޓނަރޝިޕް ައދި ޕަބްިލކް ޕްަރއިެވޓް 

އޮޕްަޝްނަތަކށް  ޕްަރިއަވަޓއިްޒކުރުުމގެ  ަދުށން  ާޕްޓނަރޝިްޕގެ 

ޮގަތަކށް  ަފިއާދާވނެ  ެއންމެ  ތެެރިއން  ީމގެ  ިރއާަޔްތޮކށް 

ޕްަރއިަވަޓއިްޒކުރުަމށް ަކނަޑއަަޅިއަފިއެވއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަރު 

މި ަމަސްއަކުތން ިއތުރު 462.6 މިިލައން ުރފިޔާ ލިޭބެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުެރެވެއެވ.

7. ަދުއލުަތގެ ަދަރިނ

ަވނީ  ެފިށެގން  ައހަުރން  ަވނަ   2016 ދަަރނި  ަދއުަލުތގެ 

ޮބެޑތި  ސަބަަބކީ  ަމިއަގނޑު  ީމގެ  ަފަށިއަފެއވެ.  ިއތުރުާވން 

ާރއްޭޖގެ  ިހްނގުަމށް،  މަޝްޫރުއަތއް  ތަަރްއީގގެ  އުމްާރނީ 

ރިޒާްވައާށއި ފޮިރން ެއްކސްޭޗންަޖށް ބުަރނުާވެނޮގަތަކށް ޚަަރުދަތއް 

ަނގާ  ފަާރްތަތުކން  ބޭުރގެ  ަދއުަލުތން  ހަމަެޖްއސުަމްށަޓަކއި 

ދަަރނި ިއތުރުެވަފިއާވީތެއވެ. ިމޮގުތން ވެާލނާ ިއްނަޓރނޭަޝނަލް 

ަނަގިއަފިއވާ  ބޭުރން  މަޝްޫރަތަކށް  ތަަރްއީގކުރުުމގެ  ެއއަރޯޕޓު 

ޚަަރދު  އިމާާރުތގެ  ޮހސްިޕޓަލު  ދަރުމަަވްނތަ  ދަަރްނާޏއި 

ަފިއޭންންސކުރުަމށް 2017 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތން ބޭުރގެ މާލީ 

ަވަނ   2 ހުޅުމާލެ  ޮބންާޑއި  ޮސވްިރން  ިވްއާކަފިއވާ  ބާޒާުރަގއި 

ފިަޔަވީހަގއި ޯބހިޔާަވިހކަުމގެ މަޝްޫރުއަތއް ިހްނގުަމށް ަދއުަލުތގެ 

ގެެރްނީޓާއެއކު ަނާގަފިއވާ ދަަރނި ާފަހަގޮކށްެލެވއެވެ. 2016 ަވަނ 

ައހަުރން ެފިށެގން އެވަރެްޖޮކށް ައހަަރކު 16.1 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ދަަރިނ ިއތުުރެވަފިއެވއެވެ. 

2019 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ަދއުަލުތގެ ީސދާ ދަަރނި ހުރީ 

ގެެރްނޓީ  ީދަފިއވާ  ަދއުަލުތން  ިމާއެއކު  ުރފިާޔަގެއވެ.  މިިލައން 

 67,961.2 ހުރީ  ދަަރނި  ޖުމުލަ  ަދއުަލުތގެ  ހިަމަނިއެގން، 

މިިލައން ުރފިާޔަގެއވެ. ިމއީ ަގއުމީ ުއެފްއުދްނތެިރަކން )ނޮިމނަލް 

ީޖޑީޕީ( ގެ ިނސްަބުތން 78.3 ިއްނަސްއަތއެވެ. 2019 ަވަނ 
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ޗާުޓ 52: ބޭުރގެ ައދި ެއެތޭރގެ ަދަރނީގެ ޖުމުަލ
ބިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ
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 22,030.2 ހުރީ  ދަަރނި  ބޭުރގެ   ީސދާ  ަދއުަލުތގެ  ައހަރު 

ަދއުަލުތގެ  ައހަރު  ަވނަ   2019 ައދި  ުރފިާޔަގެއވެ.  މިިލައން 

ީސދާ ެއތެޭރގެ ދަަރނި ހުރީ 32,227.0 މިިލައން ުރފިާޔަގއެވެ. 

)ާޗޓު 52(

2019 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ ީސދާ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް 

ިހނާގަފއިަވނީ 2,665.4 މިިލައން ުރފިާޔެއެވ.

ަދަރިނ  ަދުއލުަތގެ  ައަހުރ  ަވަނ   2020  7.1

ުހްނާނެނަކަމްށ ިމހާުރ ައްނާދޒާުކާރ މްިނަވުރ

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ަދއުަލުތގެ ޖުމުލަ ީސދާ ދަަރނި 

70,368.7 މިިލައން ުރފިާޔައށް އަާރެނކަުމަގއި ިމހާރު ބެލެޭވއިރު، 

ގެެރްނޓީ ހިަމަނިއެގން މި ައަދދު 85,529.7 މިިލައން ުރފިާޔައށް 

އަާރެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. )ާޗޓު 52( 

ދަަރނި  ީސދާ  ޖުމުލަ  ިނސްަބުތން  ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ަގއުމީ 

ބެލެޭވއިރު  ިމހާރު  ިއތުރުާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތައށް   121.4

ިމހާރު  ުހްނާނެނކަަމށް  ދަަރނި  ޖުމުލަ  ހިަމަނިއެގން  ގެެރްނޓީ 

ައްނދާާޒކުަރނީ 147.6 ިއްނަސްއަތިއަގއެވެ. 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ަގއުމީ  އަަޅއިބަާލއިރު،  އާ   2019

ަބދަެލއް  ޮބޑު  ދަަރްނަޏށް  ައހަރު  ަވނަ   2020 ިނސްަބުތން 

ާއ  ގުިޅެގން 2019  އާ  ކޮިވްޑ-19  ބެެލެވނީ،  ައްނާނެނކަަމށް 

އަަޅއިބަާލއިރު ަގއުމީ ުއެފްއުދްނތެިރަކން )ނޮިމނަލް ޖީޑީޕީ( 33.2 

ައހަުރގެ  މި  ަލާފކުރެވި،  ަދްށެވެގްނާދެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތިއން 

ތެޭރަގއި އާްމަދނީ ޮބުޑަތުނން ަދށްާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރވުާމެއކު 

ބަެޖުޓގެ ޚަަރުދަތއް ހަމަެޖްއސުަމށް ަފިއޭންނިސްނގައށް ޭބުންނވާ 

ިމްނވަުރ ިއތުުރެވަފިއާވީތެއވެ. )ާޗޓު 53(
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7.1.1  ބޭުރގެ ަދަރިނ

ދަަރނި  ބޭުރގެ  ަދއުަލުތގެ  ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020

ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް  ުނހިަމަނއި(  )ގެެރްނޓީ 

ުރފިާޔަގއެވެ. ިމއީ 2019 ެގ ިނަޔަލްށ  29,960.1 މިިލައން 

ިއތުރު  ިއްނަސްއތަ  ިމްނވަަރށްވުރެ 36.0  ހުރި  ބޭުރގެ ދަަރނި 

ައަދެދެކެވ.

ބެެލވޭ  ިއތުރުާވެނކަަމށް  ދަަރނި  ބޭުރގެ  ައހަރު  ަވނަ   2020

ަމިއަގނޑު ސަބަުބަތަކކީ ިދެވހިާރއްޭޖަގއި ިހްނގާ ޮބެޑތި އުމްާރނީ 

ވެާލނާ  މަޝްޫރެއްއކަަމްށވާ  ތެެރިއން  މަޝްޫރުއަތުކގެ  ތަަރްއީގގެ 

މަޝްޫރުއައށް  ތަަރްއީގކުރުުމގެ  ެއއަރޯޕޓު  ިއްނަޓރނޭަޝނަލް 

ަވަނ   2020 ިޑސްަބރސްަމްނޓް  ޯލުނަތުކގެ  ަނަގިއަފިއވާ 

ައހަރު ިއތުުރެވަފއިވުާމއި ޮކވިްޑ-19 ގެ ސަބަުބން މި ައހަަރށް 

ަފިއޭންންސކުރުުމގެ  ެޑިފިސޓް  ޮބޑުވެ  ެޑިފިސޓް  ައްނދާާޒކުރާ 

ޮގުތން ައހަުރގެ ާބކީ ޮއތް ުމްއަދުތަގއި 300 ިމިލައްނ ެއެމިރާކ 

ޑޮލަުރެގ ުސޫކެކއް ިވްއކުަމްށ ހަމަެޖިހަފިއާވީތެއެވ.

ޮބޑު  ެއންމެ  ދަަރީނގެ  ަނާގަފިއވާ  ީސާދޮގުތން  ަދއުަލުތން 

 21.0 ޮގުތަގއި  ކްެރިޑްޓގެ  ބަޔަރސް  ިހްއާސެއްއކުަރނީ 

ިއްނަސްއަތ   14.5 ފަާރްތަތަކށް  މަްލޓިެލޓްރަލް  ިއްނަސްއތަ، 

ިއްނަސްއަތ   9.2 ަދްއަކންެޖހޭ  ފަާރްތަތަކށް  ަބއިެލޓްރަލް  ައދި 

ހިެމެނެއވެ. )ާޗޓު 54(

7.1.2 ެއެތޭރގެ ަދަރިނ

)ގެެރްނޓީ  ދަަރނި  ެއތެޭރގެ  ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020

ުނހިަމަނއި( ުހްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ 40,408.5 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔައކީ 2019 ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 25.4 ިއްނަސްއަތ 

ިއތުުރވާ  ދަަރނި  ެއތެޭރގެ  ައހަރު  ަވނަ   2020 ިއތުރުވުެމކެވެ. 

ަފިއޭންންސކުރުަމށް  ެޑިފިސޓް  ބަެޖޓު  ސަބަަބކީ،  ަމިއަގނޑު 

ްސޭޓޓް  ުހްނނަ  ާރއްޭޖަގއި  ެއީހާއެއކު  ސަުރކާުރގެ  ިއންިޑއާ 

ޑޮލަުރގެ  އެމެިރކާ  މިިލައން   250 ިއންިޑާއައށް  ޮއފް  ޭބްނކް 

ޓްރެޜަރީ ޮބންެޑްއ ސަުރކާުރން ިވްއާކަފިއާވީތެއެވ.
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7.1.3 ަދަރނި ަސރވްިސުކުރްނ

2020 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ ީސދާ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް 

ިމއީ  ުރފިާޔއެވެ.  މިިލައން   2,846.3 ބެލެެވނީ  ިހނާގެނކަަމށް 

ިއތުރު  ިއްނަސްއތަ   6.8 ޚަަރަދށްވުރެ  ިހނގި  ައށް   2019

ައހަުރަގއި ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ  ައަދެދކެވެ. 2020 ަވނަ 

ޚަަރުދގެ 58.2 ިއްނަސްއަތައކީ ބޭުރގެ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް 

ކުަރންެޖހޭ ޚަަރދެވެ. ަދއުަލުތގެ މުޅި ޖުމުލަ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ 

ޚަަރދު )ގެެރްނޓީ ހިަމަނިއެގން( 2020 ެގ ިނަޔަލްށ 7,645 

މިިލައން ުރފިާޔައށް އަާރެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ. ނަަމެވސް، 

ފަާރްތަތުކން  ެނގި  ދަަރނި  އެ  ދަަރނި،  ގެެރްނީޓޮކްށީދަފއިވާ 

ިމާހަތަނށް ިޑފޯްލޓްެވަފިއުނވުާމެއކު، ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ ތެެރިއން 

މި ޚަަރުދ ިހނާގަފިއުނެވެއެވ.

އޭޕްރިލް 2020 ަގިއ، ީޖ-20 ަގއުުމަތުކން ަވނީ ެޑޓް ސަރިވސް 

ަސސްެޕންަޝން ިއނީިޝޭއިޓވް )“ީޑެއްސެއްސައއި”( ގެ ަދުށން، 

ީޖ-20 ގެ ަގއުުމަތުކގެ ޮއފިޝަލް ކްރެިޑޓަުރްނަނށް ައާދކުަރންެޖހޭ 

ދަަރީނގެ ތެެރިއން، މޭ 2020 ިއން ިޑެސންބަރު 2020 ެގ ިނަޔަލްށ 

ުހަށހަަޅިއަފއެވެ.  ަސސްެޕންްޑޮކްށިދނުަމށް  ައަދދު  ަދްއަކންެޖހޭ 

ަގއި  “ީޑެއްސެއްސައއި”  ިމހާރު  ިދެވިހސަުރކާުރން  ެއޮގުތން، 

ެޑޓް  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ަބއިވެރިެވަފއިވުާމެއކު، 

ފަާރްތަތަކށް  ަބއިެލޓްރަލް  ޮއފިޝަލް  ސަރިވްސކުރުަމށް، 

ލިިބަފއެވެ.  ަވނީ  ުލިއަތެކއް  ެދްއކުުމަގއި  ދަަރނި  ަދްއަކންޖޭ 

ީޑެއްސެއްސައިއގެ  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ިމޮގުތން 

ާގްތަގނަޑަކށް  ޚަަރުދން  ސަރިވްސކުރުުމގެ  ދަަރނި  ަދުށން 

385.3 މިިލައން ުރފިާޔ ކުަޑކުެރޭވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވެއެވ.

ދަަރނި  ީސދާ  ޖުމުލަ  ަދއުަލުތގެ  ިނސްަބުތން  އާްމަދީނގެ 

ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19  ބަާލއިރު،  ޚަަރަދށް  ސަރިވްސކުރުުމގެ 

ައިއްސަފިއވާ  އާްމަދީނައށް  ަދއުަލުތގެ  ައހަރު  ަވނަ   2020

ަލާފކުރި  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ީހނަުރކަާމެއކު، 

ާއްމަދީނ 49.1 ިއްނަސްއަތިއން ަދްށާވނެ ކަަމށް ަލާފކުެރޭވތީ، 
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ޚަަރދުަވނީ  ސަރިވްސކުރުުމގެ  ދަަރނި  ިނސްަބުތން  އާްމަދީނގެ 

ދަަރނި  ީސދާ  ަދއުަލުތގެ  ައދި  ިއތުރުެވަފެއވެ.  ބޮަޑށް  ވަަރށް 

ައާދކުރުުމގެ ޚަަރދު އާްމަދީނގެ ިނސްަބުތން 2020 ެގ ިނަޔަލްށ 

22.6 ިއްނަސްއަތިއަގިއ ުހްނާނެނކަަމށް ައްނދާާޒ ކުެރެވއެވެ. 

7.2 2021 ަވަނ ައަހުރ ަދުއލުަތގެ ަދަރނީގެ ައްނާދޒާ

ީސދާ  ޖުމުލަ  ަދއުަލުތގެ  ނިޔަަލށް  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ިމހާރު  އަާރެނކަުމަގއި  ުރފިާޔައށް  މިިލައން   79,007.1 ަދަރިނ 

 90,913.1 ައަދދު  މި  ހިަމަނިއެގން  ގެެރްނޓީ  ބެެލޭވއިރު، 

ަގއުމީ  ައްނދާާޒކުރެެވެއވެ.  އަާރެނކަަމށް  ުރފިާޔައށް  މިިލައން 

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ ިނސްަބުތން ޖުމުލަ ީސދާ ދަަރނި 119.0 

ގެެރްނޓީ  ބެލެޭވއިރު  ިމހާރު  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތައށް 

ިހަމަނިއެގްނ ުޖުމަލ ަދަރިނ ުހްނާނެނަކަމްށ ިމާހުރ ައްނާދާޒުކަރީނ 

137.0 ިއްނަސްއަތިއަގެއެވ.

ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ  ަގއުމީ  އަަޅއިބަާލއިރު،  އާ   2020

ދަަރނި  ީސދާ  ަދއުަލުތގެ  ައހަރު  ަވނަ   2021 ިނސްަބުތން 

ހިަމަނިއެގން  ގެެރްނޓީ  ނަމަެވސް،  ބެލެުވނު  ިއތުރުާވެނކަަމށް 

ޖުމުލަ ދަަރނި ީޖޑީީޕގެ ިނސްަބުތން ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ެއއީ ނޮިމނަލް ީޖޑީޕީ ކުިރއަރާ ިމްނވަރާ އަަޅއިބަާލއިރު، 2021 

ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ ީސދާ ދަަރނި ކުިރއަރާ ިމންވަރު ިމައށްވުރެ 

ޖުމުލަ  ހިަމަނިއެގން  ގެެރްނޓީ  ބެލެވުާމެއކު،  ހަލުިވާވެނކަަމށް 

ދަަރނި ކުިރއަރާ ިމްނވަރު ިމައްށވުރެ ަދްށާވެނކަަމށް ބެެލޭވީތއެވެ. 

7.2.1 ބޭުރގެ ަދަރިނ

2021 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތން ީސދާ ޮގުތން ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކން 

ަނާގަފއިވާ ދަަރނި ުހްނާނނެ ކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވނީ 38,118.2 

ައދި  ޮބންޑް  ައހަުރެވސް  ަވނަ   2021 ުރފިާޔަގއެވެ.  މިިލައން 

ިބން  ިއތުަރށް  ިވްއކުުމގެ  ބާޒާުރަގއި  މާލީ  ބޭުރގެ  ުސޫކކް 

ިހްއުކްނަފދަ ބޮެޑތި އުމްާރނީ ތަަރްއީގގެ މަޝްޫރުއަތއް ިހްނގުަމށް 
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ޗާުޓ 56: ަދަރނި ަސރވްިސުކުރްނ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ
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ޗާުޓ 57: ަދަރނި ަސރވްިސުކުރްނ އާމްަދީނގެ ންިސަބުތްނ
އިންސައްތައިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ހަމަެޖިހަފއިެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، އެ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ގްޭރޓަރ 

ަމަސްއަކާތއި،  އެޅުުމގެ  ބްރިެޖއް  ގުޅާލުަމށް  ސަރަަޙްއދު  މާލެ 

ިއންިޑއާ ސަުރކާުރން ާރއްެޖައށް ީދަފއިވާ ަލިއން ޮއފް ކްރެިޑޓް 

ޭބުންނޮކްށެގން ިގނަ މަޝްޫރުއަތެކއް ިހްނގުަމށް ހަމަެޖިހަފިއާވތީ، 

ިއތުުރެވެގްނާދެނކަަމށް  ދަަރްނަޏށް  ގެ   2021 ައަދދު  މި 

ެބެލެވެއެވ.

ދަަރީނެގ ބޭުރގެ  ޮގުތަގއި  ަލާފކުރެވޭ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021   

ިވްއާކ ފަާރްތަތަކށް  ބޭުރގެ  ިހްއާސކުާރނީ  ަބެއއް  ޮބޑު   ެއންމެ 

 ޮބންޑް ައިދ ުސޫކެކެވ.

 ބޭުރގެ ދަަރީނގެ ތެޭރަގއި ހިެމނޭ ަފިއާސައށް ބަާލއިރު، ެއންމެ ޮބުޑ

 ަބެއއް ިހްއާސކުަރނީ އެމެިރކާ ޑޮލަުރން ަނަގިއަފިއވާ ދަަރްނެޏެވ.

 ީމގެ ިއތުުރން ަސުއދީ ރިޔާލް، ޖަަޕީނސް ެޔން، ުކެވިއތީ ީދނާރް،

 ޔޫރޯ، ަޗިއީނސް ރެިމންބީ، ުޔަނިއެޓޑް އެރެބް އެމިޭރްޓސް ދިްރހަްމ

 ައިދ ސްޕެޝަލް ޑްރޮިވންގ ަރިއްޓްސ ހިެމެނެއެވ.

7.2.2 ެއެތޭރގެ ަދަރިނ

2020 ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 

ިއތުުރާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއތަ   16.2 ދަަރނި  ެއތެޭރގެ  ީސދާ 

ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ. ެއތެޭރގެ ދަަރނި ިއތުރުވާ ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ 

ބަެޖޓް ެޑިފިސޓް ަފިއޭންންސކުރުަމށް ެއތެޭރގެ ާމެކުޓަގއި ޮބްނޑް 

ައދި ުސޫކކް ިވްއކުަމސް ހަމަެޖިހަފއިާވީތއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ކުރު 

ުމްއަދުތގެ ޓްރެޜަރީ ބިލް ައދި ިއސްލާިމކް ިއްންސޓްރޫަމްންޓަތއް 

ެއތެޭރގެ ާމެކްޓަގއި ިވްއކުަމްށ ހަމަެޖިހަފިއެވއެވެ. 

7.2.3 ަދަރނި ަސރވްިސުކުރްނ

 3,938.3 ސަރިވްސކުރުަމށް  ދަަރނި  ައހަރު  ަވނަ   2021

މިަލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވެއވެ. ިމއީ، 2020 

ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 38.4 ިއްނަސްއަތިއގެ ިއތުރުވުެމކެވެ. 

2021 ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ ބޭުރގެ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ 



104

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

 2020 ސަބަަބކީ  ަމިއަގނޑު  ބެލެވޭ  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ޚަަރދު 

ަގއި ިއތުަރށް ިވްއކުަމށް ހަމަެޖިހަފއިވާ ޮބްނުޑަތަކށް ަދްއަކންެޖހޭ 

ައދި  ަދްއަކންެޖހުމެވެ.  ައހަރު  ަވނަ   2021 ޕޭަމްނޓް  ކޫަޕން 

ުނަވތަ  ޮބްނޑު  ހަމަެޖިހަފއިވާ  ިވްއކުަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021

ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ.  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ައަދދު  މި  ުސޫކުކްނެވސް 

ީމގެ ިއތުުރން ބަަޔރސް ކްެރިޑޓް ދޭ ފަާރްތަތުކން ަނަގިއަފިއވާ 

ކުެރިވެގްނާދެނކަަމށް  ޚަަރެދއް  ބޮޑު  ެދްއކުަމށް  އަނބުރާ  ދަަރނި 

ބެެލެވއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރަގއި ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ 

ޚަަރުދގެ 55.5 ިއްނަސްއަތައކީ ބޭުރގެ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް 

ކުަރންެޖހޭ ޚަަރދެވެ. 

ދަަރނި  ޖުމުލަ  މުޅި  ަދއުަލުތގެ  ައހަުރަގއި،  ަވނަ   2021

 9,295.2 ހިަމަނިއެގން  ގެެރްނޓީ  ޚަަރދު  ސަރިވްސކުރުުމގެ 

ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ.  ިއތުުރާވެނކަަމށް  ުރފިާޔައށް  މިިލައން 

ނަމަަވސް ާފިއތުެވދިޔަ ައހަުރަތކާ ެއްއޮގަތށް، ގެެރްނީޓޮކްށީދަފިއވާ 

ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް ހަމަެޖިހަފއިަވނީ ަދއުަލުތގެ ބަެޖަޓށް 

ބަޯރާސުނވެ، އެ ދަަރނި ަނަގިއަފއިވާ ފަާރްތަތުކްނނެވެ. 2021 

ަވނަ ައހަރު ަދއުަލުތގެ ޖުމުލަ އާްމަދީނގެ ިނސްަބުތން ދަަރނި 

ސަރިވްސކުރުުމގެ ޚަަރދު )ގެެރްނޓީ ުނހިަމަނއި( ުހްނާނެނކަަމށް 

އާްމަދީނގެ  ިއްނަސްއަތިއަގެއވެ.   25.3 ައްނދާާޒކުރެެވނީ 

ިއތުުރވުުމގެ  ޚަަރދު  ސަރިވްސކުރުުމގެ  ދަަރނި  ިނސްަބުތން 

ާރއްޭޖގެ  ގުިޅެގން  އާ  ޮކިވްޑ-19  ސަބަަބކީ  ެއއް  ަމިއަގނޑު 

ކުިރއެރުަމށް  އާްމަދނީ  ލިބޭ  ަދއުަލަތށް  ީހނަުރވެ  ިއްގިތާސދު 

ސަުރކާުރން  ައހަުރަތުކަގއި  ާފިއތުެވދިޔަ  ަވުގުތަނާގެނީތާއއި 

ނިމި،  ޕީިރއަޑް  ގްޭރސް  ޯލުނަތުކގެ  ބޮެޑތި  ަނަގިއަފިއވާ 

އާްމަދނީ  ަދއުަލުތގެ  ައދި  ަދްއަކންެޖިހަފިއވުމެވެ.  އަނބުރާ 

ަދށްެވަފއިވުާމެއކު، ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ަފިއޭންންސކުރުަމށް ިއތުަރށް 

ދަަރނި ަނަގން ެޖިހަފިއވުެމވެ. ިމކަަމށް ިރއާަޔްތޮކށް ސަުރކާުރން 

 2021 ތެެރިއން  ގެ  “ީޑެއްސެއްސައއި”  ީޖ-20  ިމާހުރަދީނ 

ުލިއަތެކއް  ތެޭރަގއި ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ 

 6 ިހސާުބަތުކަގއި  ބަެޖުޓގެ  ަމަސްއަކްތކުރަުމްނނެވެ.  ޯހދުަމށް 

ަމްސދުަވަހށް ީޑެއްސެއްސައިއގެ ތެެރިއން ލިބޭ ުލއި ލިޭބެނކަަމށް 

ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވެނއެވެ. ިމޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި 

ީޑެއްސެއްސައިއގެ ަދުށން، ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ ޚަަރުދން 

809.1 މިިލައން ުރފިާޔ ކުަޑކުރެޭވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވެއެވ.

8. މުެދރްާސތާަގއި ަބޖެަޓްށ ުހިރ ިހާރްސަތްއ

މުޅި  ހިާރްސަތއް  މާލީ  ސަބަުބން  ކާިރާސގެ  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ާރއްޭޖގެ  ިމޮގުތން  ިއތުުރެވަފއެވެ.  ަވނީ  ެވސް  ުދނިޭޔަގއި 

ޮބޑު  ކުރިަމިތުނާވަފދަ  ތާީރެޚްއަގއި  ަފުހގެ  ަވނީ  ބަެޖަޓްށެވސް 

ބަލިަމުޑކަުމން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ކުރިަމިތެވަފެއވެ.  ކާިރާސެއއް 

ިގނަ  ިސާނައތް  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ާރއްޭޖގެ  ަރްއާކތެިރވުަމށް 

ދުަވްސަތަކަކށް ަބްނުދޮކށް ާރއްެޖައށް ަފތުުރވެިރން ޒިޔާަރްތކުރާ 

ޮބޑު  ަވނީ  އާްމަދީނައށް  ަދއުަލުތގެ  ަދްށެވަފިއވުުމން  ިމންވަރު 

ކާިރާސައށް  ިސްއހީ  މި  ިއތުުރން  ީމގެ  ޮކްށަފެއވެ.  ައސަެރއް 

ކުރިަމތިލުަމށް ިސްއހީ ާދއިާރިއން ބޮޑު ޭހަދެއއް ކުަރންެޖހުުމގެ 

ވަީޒާފައާދކުރާ  ާއއިާލަތަކާށއި،  ސަބަުބން  ކާިރާސގެ  ިއތުުރން، 

ފަާރްތަތަކާށއި ވިަޔފާީރަތަކށް ކުރިަމތިވި ލޮޅުުމން އަަރިއަގތުަމށް 

ަދއުަލުތގެ  ސަބަުބން  ީމގެ  ކުަރންެޖުހެނވެ.  ޭހެދަތެކއް  ިއތުރު 

ޚަަރުދަތއް ފޫެބްއދުަމށް ދަަރްނަޏށް ބަޯރސާާވންެޖހޭ ިމްނވަުރެވސް 

ަވނީ ިއތުުރެވަފއެވެ. ިމާއެއކު މާލީ ހިާރަސަތއް ަވނީ ިއތުުރެވަފެއެވ.
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މި ަވުގަތށް ައްނދާާޒކުރެިވަފއިަވނީ 2021 ަވނަ ައހަަރކީ ިއުގިތާސދު 

ައހަަރަކށްވީ ނަމަެވސް  ިރަކވަީރައކާ ދިމާަލށް ިމސްރާބު ަޖާހނެ 

ެއެހްނކަުމން  ަދްށާވެނކަަމށެވެ.  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ިނސްަބުތން 

ެމދުާރްސާތަގއި  ަދްށާވެނެއވެ.  ިނސްަބުތން  އާްމަދީނެވސް 

ަރނގަުޅވާ  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ިއުގިތާސދީ  ަފތުުރވެިރކަާމއި 

ިމްނވަަރުކން އާްމަދނީ ަރނގަޅުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވެނއެވެ. 

ެއއް  ބޮޑު  ެއންމެ  ކުރިަމިތެވާދނެ  އާްމަދީނައށް  ަދއުަލުތގެ  ވީމާ 

ކުރިަމިތވުމެވެ.  ކަެމއް  ައސަުރކުާރަފދަ  އާްމަދީނައށް  ހިާރަހކީ 

ޫނނީ  ަލްސވުުމން  ިރަކވަރީ  ކާިރާސގެ  ގެ  ކޮިވްޑ-19  ިމޮގުތން 

ެއެހން ކާިރާސެއްއގެ ސަބަުބން ިއުގިތާސދު ަދށްވުުމގެ ސަބަުބން 

އާްމަދީނައށް ައސަުރކުާރެނެއވެ. އާްމަދީނައށް ޮއތް ައެނއް ހިާރަހކީ 

ަފތުުރވެިރކަުމގެ ާދއިާރގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަރނގަޅުވި ނަމަެވސް 

ެގ  ޮކވިްޑ-19  ަދްށވުެމވެ.  ިމްނވަރު  ލިބޭ  ޮގުތަގއި  އާްމަދީނގެ 

ިސާނައތް  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ަމޑުމަުޑން  އަަރިއަގނެ  ކާިރާސިއން 

ަފަށިއަފއިވީ ނަަމެވސް ުދނިޭޔަގއި ިނސްަބުތްނެވސް ަދތުުރކުރާ 

ެމުދަގއި  ަގއުުމަތުކގެ  ަމުދވުުމގެ ސަބަުބން  ައަދދު  ފަާރްތަތުކގެ 

ަދްށކުަރންެޖހުަމކީ  ައގު  ިއތުުރވެ  ކޮމްެޕޓިަޝން  ޕްަރިއސް 

ެއަކީށެގންވާ ކަެމެކވެ. ިމަފދަ ހާަލެތްއަގއި ިއުގިތާސދު ަރނގަުޅވި 

ނަަމެވސް އާްމަދނީ ަދްށވުަމކީ ެއަކީށެގްނވާ ކަެމކެވެ. ަދއުަލުތން 

ަތްނފީުޒުނކުރެވުަމކީެވސް  ަކްނަކން  ުހަށހަޅާ  ޯހދުަމށް  އާްމަދނީ 

އާްމަދނީ  ކުާޑކުރުަމްށަޓަކއި  ހިާރސް  މި  ހިާރެހވެ.  އާްމަދީނގެ 

ޯހދުަމށް ާޤޫނުނަތަކށް ެގްނަނންެޖހޭ ަބދަުލަތއް ދުރާލާ ެގަނއުާމއި 

ަބދަުލަތއްެވސް  އެ  ަބދަެލްއާވނަމަ  ެގްނަނންެޖހޭ  ިއދާީރޮގުތން 

ެގެނސް ަތއްޔާުރުވން ުމިހންެމެވ.

ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ަދްށވި ނަަމެވސް ޚަަރދު ުކޑަ ކުރުަމށް ޮއތް 

ާޖގަ ަހިނކަަމށް ާފަހަގކުރެެވެއވެ. ަވިކން ާޚްއަސޮކށް ަދއުަލުތގެ 

ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދަތއް ކުަޑކުރުަމކީ ަދއުަލުތން ދޭ ިޚދުަމްތަތާކއި، 

ަދއުަލުތން ދޭ ެއހީ ައދި ަދއުަލުތގެ މުަވއްަޒުފްނަނށް ކުރާ ޚަަރަދށް 

ކަެމކެވެ.  ުނކުރެޭވނެ  ެމުނވީ  ެގެންސެގން  ަބދަުލަތެކއް  ބޮެޑތި 

ަދނީ  ަދއުަލުތން  ސަބަުބން  ކާިރާސގެ  ގެ  ޮކިވްޑ-19  ައިދ 

ައއިާލަތަކާށއި، ވަީޒފާ ައާދކުރާ ފަާރްތަތަކށް ައދި ވިަޔފާީރަތަކށް 

ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ިގނަ ެއީހަތެކއް ދެުމްނނެވެ. މި ހާަލުތަގއި 

ަދއުަލުތން ދޭ ެއހީ މާ ައަވަހށް ުހްއޓާލުަމކީެވސް ިއުގިތާސދީ 

ކާިރސާ ިއތުަރށް ޯގސްެވާދނެ ކަެމްއކަަމށް ިއުގިތާސދީ ާމހިުރން 

ަލާފެދއެވެ. ވީމާ ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދގެ ސިާޔަސުތަގއި ބެެލްންސަތެކއް 

ެގްނގުެޅންެޖެހއެވެ. މި ބެެލްނސް ެގއްިލެގްނިދއުަމކީ ބަެޖަޓާށއި 

ެއކުެލިވެގްނވާ  ހިާރްސަތެކއް  ުއެފްއުދްނތެިރކަަމށް  ިއުގިތާސދީ 

ކުަޑކުރުުމގެ  ޚަަރދު  ެމދުާރްސާތަގއި  ވީމާ ސަުރކާުރން  ކަެމެކވެ. 

މި  ާވނީ  ިއްސަކްނީދަފއި  ެއކުަލވާލުުމަގއި  ސިާޔަސުތަތއް 

ިދނުުމަގިއހުރި  ިޚދުަމްތަތއް  ިހްނގުުމަގާއއި  ަދއުަލުތގެ  ަވުގތު 

ޚަަރުދަތއް  ޭބކާުރވާ  ަރނގަުޅކުރުަމާށއި  ިއްނެއފިަޝްނީސަތއް 

ްސޓްަރކްޗަރަލް  ެމދުާރްސާތަގއި  ިމޮގުތން  ކުަޑކުރުަމށެވެ. 

ަރއްިޔުތްނގެ  ކުަޑޮކށް،  ޚަަރދު  ަދއުަލުތގެ  ިރފޯުމަތުކން 

ޭބުންނވާ  ދެެމެހްއޓުަމށް  ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ  ވެްލެފައރައާށއި 

ޚަަރުދަތްއ ކުރުުމަގއި ަރނގަޅު ބެެލްނެސްއ ދަަމަހްއަޓންެޖެހެއެވ.

ޮގަތށް  ަތްނފީުޒކުރެުވނު  ބަެޖޓު  ައހަުރަތުކަގއި  ާފިއުތވި 

ބަާލއިރު، ޮކންމެ ައހަަރުކެވސް ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު އެ ައހަަރަކށް 

ބަެޖަޓށް  ިދއުަމކީ  ިއތުުރވަުމން  ިމންވަަރްށވުރެ  ބަެޖުޓކުެރުވނު 

ދިާމވާ ެއންމެ ޮބޑު ެއއް ހިާރހެވެ. ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަުބަތުކގެ 

ޕްޮރގްރާްމަތއް  ިރކަަރްނޓް  ހިެމިނަފިއުނވާ  ބެެޖުޓަގއި  ތެޭރަގއި، 

ިއދާީރޮގުތން  ާޤޫނުނަތުކްނާނއި  ައއު  ެފށުާމއި،  ތެޭރަގއި  ައހަރު 

ައއު ވުޒާާރަތއް ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ުއެފްއދުާމއި، ބަެޖޓު ަތއްޔާުރކުރާ 
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ފިަޔވަުޅަތއް  ުހަށހަޅާ  ުކަޑކުރުަމށް  ޚަަރުދގެ  މަުރހަާލަގއި 

ެމުދތެެރިއން  ައހަުރގެ  ަވނީ  ަނތީާޖައަކށް  ަތްނފީުޒުނކުެރވުެމވެ. 

ބަެޖޓު ެއއް ަބިއން ައެނއް ބަަޔށް ޚަަރުދަތއް ަބދަުލކުަރންެޖހުމެވެ. 

ިގނަ ަފހަަރށް ިރކަަރްނޓް ޚަަރދު ހަމަެޖްއސުަމށް ބަެޖޓު ެނެގނީ 

ައދި  ބަެޖުޓްނނެވެ.  ހަމަެޖިހަފއިވާ  މަޝްޫރައަކށް  ޮކންެމެވސް 

އާްމަދީނން ހަަމނުެޖހޭ ަބއި ަފިއޭންސކުރުަމށް ދަަރނި ަނަގންެޖހޭ 

ސަބަުބން  ގެ  ޮކިވޑް-19  ެއެހްނކަުމން  ިއތުުރެވެއވެ.  ިމްނވަރު 

ަހިނެވަފިއވާ  ާޖގަ  ޮއތް  ޚަަރުދަތަކށް  ައއު  ަދްށވެ،  އާްމަދނީ 

ޮބޑެވެ.  ހިާރސް  ީމގެ  ައހަުރަތަކްށވުެރެވސް  ެއެހިނެހން  ިހނދު 

ވީމާ ައހަރު ތެޭރަގއި ބަެޖުޓކުރެިވަފިއުނވާ ޚަަރުދަތއް ުނކުރުަމކީ 

ކުަރންެޖިހަފިއވާ  ޮކންެމެހން  ުކަޑކުރުަމށް  ހިާރްސަތއް  ިފްސކަލް 

ކަެމެކވެ. ައދި ކުިރައށް ޮއތް ައހަުރަތަކކީ ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތުކގެ 

ޮކްނޓްރޯލް ވަުރަގަދކުަރންެޖހޭ ައހަުރަތެކްއަކން ަދއުަލުތގެ ހުިރހާ 

ުމައްއަސާސައުކްނ ެދެނަގނެ ަމަސްއަކްތކުރުަމކީ ުމިހއްުމކަެމެކެވ.

ތާީރުޚަގއި  ާރއްޭޖގެ  ައހަުރަތަކީކެވސް  ޮއތް  ކުިރައށް 

މަޝްޫރުއަތެކއް  ތަަރްއީގގެ  އުމްާރނީ  ބޮެޑތި  ާފަހަގޮކށްެލޭވަފދަ 

ިހްނގުަމށް ޭރިވަފިއވާ ައހަުރަތެކކެވެ. މި މަޝްޫރުއަތުކގެ ސަބަުބން 

ަދއުަލުތގެ  ސަބަުބން  ކުިރއެރުުމގެ  ައްނނަ  ުއެފްއުދްނތެިރކަަމށް 

މަޝްޫރިއން  ައެންއކޮުޅން  ިއތުުރާވއިރު  ެއްއކޮުޅން  އާްމަދނީ 

ުއެފދޭ އުމްާރނީ ަވސީަލުތގެ މަރާާމާތއި މުަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރުދަފދަ 

މަޝްޫރުއަތއް  ިއތުުރެވެގްނެދެއވެ.  ޚަަރުދަތްށެވސް  ިރކަަރްނޓް 

ިރކަަރްނޓް  ކުރިަމިތވާ  ުމްސަތގުބަުލަގއި  ޕްޭލްނކުރުުމަގއި 

ޚަަރުދަތއް ިހސާުބުނކުެރވުަމކީ ަދއުަލުތގެ ބަެޖަޓށް ހިާރްސަތެކއް 

ެއކުލެިވެގްނވާ ކަެމކެވެ. މި ހިާރސް ުކަޑކުރުަމްށަޓަކއި އުމްާރނީ 

ތަަރްއީގގެ މަޝްޫރެއއް ެފށުުމގެ ކުިރން އެ މަޝްޫރެއއް ިހްނގުުމގެ 

ސަބަުބން ަދއުަލުތގެ ޚަަރަދށް ެމދުާރްސާތަގއި ކުާރނެ ައސަރު 

ޭބުންނކުރާ  ަވސީަލްތަތއް  މި  ައދި  ުމިހއްެމވެ.  ިހސާުބކުުރން 

ފަާރްތަތުކން ައގު ެނގުަމށް ހުރި ފުުރަސުތަތއް ބަަލއި ކުރިަމިތވާ 

ިމންވަރު  ހަމަެޖްއސޭ  އާްމަދީނން  ލިބޭ  ޚަަރުދަތއް  ިރކަަރްނޓު 

ެފުށން  މަޝްޫރުއަތއް  ިއތުުރން  ީމގެ  ދިާރާސކުަރންެޖެހއެވެ. 

ެފށުަމކީެވސް  ބަަލިއެގން  ޮގަތށް  ައްނނަ  ލިބެުމން  އާްމަދނީ 

ުމިހއްުމ ކަެމެކެވ.

ދަަރީނގެ  ާރއްޭޖގެ  ކުރިަމިތީވއިރުެވސް  ކާިރސާ  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ިމްނވަރު ހުރީ ިނސްަބުތން ަމީތަގެއވެ. މި ކާިރާސގެ ސަބަުބން 

ިއުގިތާސދު ަދްށވެ ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ޮބުޑަތުނން ެވްއޓުާމެއކު 

މި  ިއތުރުެވަފިއެވެއވެ.  ިމްނވަރު  ފޫަބްއަދންެޖހޭ  ދަަރިނން 

ަރނގަޅުވުަމށް  އާްމަދނީ  ިއުގިތާސާދއި  އަަރިއަގނެ  ކާިރާސިއން 

ކުިރައްށހުރި  ބެެލޭވީތާއެއކު  ަނާގެނކަަމށް  ައހަުރަތެކއް 

ައހަުރަތުކަގއިެވސް ދަަރިނން ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ފޫަބްއަދންެޖހޭ 

ީހނަުރަކން  ިއުގިތާސދީ  ައދި  ިއތުރުާވެނެއެވ.  ިމންވަރު 

ހިާރެހކެވެ.  ޮއތް  ިއތުުރވުަމށް  ދަަރނި  ިދއުަމކީ  ިދުގދެިމެގން 

ދަަރނި ިއތުުރވުުމން ކުރިަމތިވާ ެއއް ހިާރަހކީ ދަަރނި ައާދކުރުަމށް 

ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ޚަަރުދކުަރންެޖހޭ ިމްނވަރު ިއތުރުވުެމވެ. ީމގެ 

ސަބަުބން ަދއުަލުތން ދޭ ިޚދުަމްތަތާކއި ެއހީ ާއއި ވެްލެފައރައށް 

ޭހަދކުރުަމށް ލިބޭ ާޖގަ ަމުދެވެގްނެދެއވެ. ދަަރީނގެ ައެނއް ހިާރަހކީ 

ދަަރނި  ގެެރްނީޓޮކްށީދަފިއވާ  ސަުރކާުރން  ިރްސެކވެ.  ކަަރްނސީ 

ިމހާރު  ޮބޑުަބއި  ދަަރީނގެ  ަދއުަލުތގެ  ބަާލއިރު،  ހިަމަނިއެގން 

ިހްއާސކުަރނީ ބޭރު ަފިއާސިއން ަނާގަފއިވާ ދަަރނި ކަުމަގިއާވތީ، 

ދަަރީނގެ  ސަބަުބން  ަބދަެލްއގެ  ައްނނަ  ޭރަޓށް  ެއްކސްޭޗންޖް 

އެަބޮއތެވެ.  ހިާރސް  ިހނަގިއާދެނކަުމގެ  ިއތުރުެވެގން  ޚަަރދު 

ިމންވަރު  ފޫަބްއަދންެޖހޭ  ެޑިފިސޓް  ދަަރިނން  ުކަޑޮކށް  ޚަަރދު 

ަދްށކުރުަމކީ މި ހިާރސް ުކަޑކުރުަމށް ެމދުާރްސާތަގއި ޮކންެމެހން 
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ކުަރންެޖޭހނެ ކަެމެކވެ. ީމގެ ިއތުުރން ކުިރައށް ޮއތް ައހަުރަތުކަގއި 

ާއއި  ެއހީ  ހިލޭ  ިއތުރުެވަފިއާވއިރު  ިމްނވަރު  ަނަގންެޖހޭ  ދަަރނި 

ދަަރނި  ުމްއަދުތގެ  ިދގު  ައދި  ަފިއޭންނިސްނގ  ޮކްނސެަޝނަލް 

ޯހދުަމކީ މި ހިާރްސަތއް ކުަޑކުަރޭވނެ ޮގްތަތކެވެ. ެމދުާރްސާތގެ 

ދަަރީނގެ ހިާރސް ުކަޑކުެރޭވެނަފދަ ޮގަތަކށް ދަަރީނގެ ސިާޔަސތު 

ްސޓްެރޓަީޖެއއް  ދަަރީނގެ  ަވނީ  ަދއުަލުތން  ަބްއަޓްނކުރުަމށް 

ެއކުަލވާަލިއަފެއެވ.

ސަުރކާރު ިހްއާސވާ ުކްނުފިނަތުކގެ ެއފިަޝްނސީ ާއއި މާލީ ހާަލަތކީ 

ަދއުަލުތގެ ބަެޖަޓށް އެ ަކްނކަުމގެ ސަބަުބން ައސަުރަތެކްއކުުރން 

ަފހަރު  ިގނަ  ުކްނުފިނަތަކކީ  މި  ަކްނކަމެވެ.  ެއަކީށެގންވާ 

ސަުރކާުރން ަރއްިޔުތްނަނށް ފޯުރޮކްށޭދން ޭބުނންވާ ިޚދުަމްތަތއް 

ފޯުރޮކްށދޭ  ުކްނުފިނަތުކން  ުކްނުފިނަތަކަކށްާވތީ،  ފޯުރޮކްށދޭ 

ިޚދުަމްތަތއް ެމުދުނެކނޑި ސަުރކާުރގެ ސިާޔަސުތަތކާ ެއްއޮގަތށް 

ކުިރައްށާދަކން ަޔީގްނކުރުަމށް ޮކންމެ ައހަަރުކެވސް ުކްނުފިނަތުކގެ 

ޮކްނޓްރިިބއުަޝްނގެ  ކެިޕޓަލް  ބަެޖުޓން  ަދއުަލުތގެ  ިހްނގުަމށް 

ކޭްޝފްޯލގެ  ުކްނުފިނަތަކށް  ައދި  ޚަަރުދކުރަުމްނެދއެވެ.  ޮގުތަގއި 

ަދިތަތއް  އެ  ހާަލްތަތުކަގއި،  ަބެއއް  ދިމާވާ  ަދިތަކން 

ަހއްުލޮކްށިދނުަމށް ަދއުަލުތން ެއީހތެިރަކން ފޯުރޮކްށދެުމްނެދއެވެ. 

ުކްނުފިނަތުކގެ  ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ޮއްތއިރު،  ިމެހން  ަކން 

ިހްނުގން ހަުރަދާނޮކށް، ިއސްާރފު ކުަޑޮކށް ކޯޕަޭރޓް ގަަވަންންސގެ 

ުއސޫުލަތކާ ެއްއޮގަތށް ިހނގާ ުކްނުފިނަތެކްއގެ ޮގުތަގއި ެހދުަމށް 

ިގނަ ަމަސްއަކްތަތެކއް ކުަރންެޖެހއެެވ. މި ަކްނަކން ކުރެިވެގން 

ޫނނީ މި ުކްނުފިނަތަކކީ އަިމއްލަ ަފއި ަމއްަޗށް ެތުދވެ ކޯޕަޭރޓް 

ުނެހޭދެނއެވެ.  ުކްނުފިނަތަކަކށް  ިހނގާ  ަމިތން  ުއސޫުލަތުކގެ 

ބަޯރާސާވންެޖހޭ  ުކްނުފިނަތުކން  މި  ބަެޖަޓށް  ަދއުަލުތގެ  ައދި 

ިމންވަުރެވްސ ކުަޑެއއް ުނކުރެޭވެނެއެވ.
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ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމް

ޕަބްިލކް ެސްކޓަރ ިއންެވްސޓްަމްނޓް ޕްޮރގްރާމް )ީޕެއްސައއިޕީ( ައކީ ިދެވހިާރއްޭޖގެ ތަަރްއީގައށް ިއތުަރށް ޭބުންނވާ އުމްާރނީ ަވސީަލްތަތއް 

ާގއިުމކުރުަމށް ަދއުަލުތން ޭހަދކުރާ ޕްރޮެޖްކުޓަތއް ހިެމނޭ ެމދުާރްސާތގެ ޕްޭލެނެކވެ. ީޕެއްސައއިޕީ މަޝްޫރުއަތަކކީ ިއުގިތާސދީ ައދި އިުޖތިާމއީ 

ތަަރްއީގައށް ަމުގަފިހކުރުުމގެ ޮގުތން ސަުރކާުރން ެވަފިއވާ ަވުއުދަތއް ުފްއަދއި، ަރއްިޔުތްނަނށް ދިިރއުޅުުމަގއި ުލިއަފޭސަހަކން ޯހަދިއިދނުަމށް 

ޭބުންނކުެރވޭ ުމިހއްމު ަވސީަލެތކެެވ. ައދި ިމއީ ތަަރްއީގގެ ަލނުޑަދނިޑަތްއ ާހސިުލކުރުަމްށ ހުުޅިވެގްނާދ ދޮެރެކެވ.

ީޕެއްސައއިީޕަގއި ހިެމނޭ މަޝްޫރުއަތަކކީ ާއންމު ޮގެތްއަގއި ެއއް ައހަަރށްވުރެ ިދގު ުމްއަދެތްއަގއި ިހނގާ މަޝްޫރުއަތެކެކވެ. ަކުއްނސިުލަތއް 

ބާރުވެިރކުުރވުުމގެ ޮގުތން ެއެހން ައހަުރަތކާ ޚިާލަފށް މި ައހަރު ީޕެއްސައއިީޕގެ ަބެއއް މަޝްޫރުއަތއް ީސދާ ސަުރކާުރގެ ިއދާާރަތުކން ިހްނގުުމގެ 

ަބދަުލަގއި ިސޓީ ަކުއްނސިލް، ައތޮޅު ަކުއްނސިލް ައދި ަރށު ަކުއްނސިުލަތކާ ަހވާުލޮކްށެގން ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ަވނީ ިނންާމަފެއވެ. ިމއީ 

ލާމަުރކަޒީ ުއސޫުލން ސަުރކާރު ިހްނގުަމށް ެގެނުވނު ަބދަުލަތުކގެ ތެެރިއން ެގެނުވނު ިއސްާލެހެކވެ. ިމޮގުތން އެ މަޝްޫރެއްއގެ ޖުމުލަ ައގު، 

5 މިިލައން ުރފިާޔައްށވުރެ ޮބޑު ޫންނނަމަ އެ މަޝްޫރެއއް ިހްނގުަމށް އެ މަޝްޫރއު ިހްނގޭ ަރެށްއގެ ަކުއްނސިަލކާ ހަވާުލކުަރްނާވެނއެވެ. ައދި 

15 މިިލައން ުރފިާޔައްށވުރެ ބޮޑު ޫނން މަޝްޫރެއއް ިސީޓެއްއަގއި ިހްނާގނަމަ، އެ މަޝްޫރެއއް ިހްނޭގނީ އެ ިސީޓެއްއގެ ިސޓީ ަކުއްނސިލާ 

ަހވާުލޮކްށެގްނެނެވ.

މި ސަުރކާުރން ެއކުަލވާލާ ީޕެއްސައއިީޕައކީ ސަުރކާުރގެ ްސޓްެރޓީިޖކް ެއކްަޝން ޕްޭލްނަގއި ހިެމނޭ ތަަރްއީގގެ ަލނުޑަދނިޑަތއް ާހސިުލކުރުަމށް 

ެއކުލަވާަލިއަފިއވާ ޕްޭލެނކެވެ. ެއެހްނނަަމެވސް، ކޮިވްޑ-19 ައްށަފހު ީޕެއްސައއިޕީ ޕްޭލްނެވސް ިބނާެވަފއި ަވނީ ނޭަޝނަލް ރެޒިިލެއްނސް 

ެއންޑް ިރކަވަރީ ޕްޭލްނަގއި ހިެމނޭ މަޝްޫރުއަތުކގެ ަމއްަޗެށވެ. ިމޮގުތން، މި ޕްޭލުނަގއި ހިެމނޭ ަލނުޑަދނިޑަތއް ާހސިުލކުރުަމށް ޭބުންނވާ 

ާރއްޭޖގެ  ެމދުާރްސާތަގއި  ިމާއެއކު،  ދެިވަފއިާވެނެއވެ.  ސަމާުލކަެމއް  ާޚްއސަ  ޕްޭލްނަގއި  މި  ިނންމާލުަމށް  ކާމިޔާުބކަާމެއކު  މަޝްޫރުއަތއް 

ތަަރްއީގައށް ޭބުނންވާ ައދި ސަުރކާުރން ިއްސަކްނދޭ ާދއިާރަތާކއި ގުުޅްނހުރި މަޝްޫރުއަތށް ކުިރައށް ެގްނިދއުަމްށަޓަކއި ަބިއނަްލައގްވާމި ެއީހދޭ 

ޖަާމައްތަތާކެއކު ކުރެވެުމްނދާ ަމަސްއަކްތަތއް ިއުހަނށްވުރެ ަވނީ ިއތުުރކުރެިވަފެއވެ. ަނތީާޖެއްއގެ ޮގުތން، ާރއްޭޖަގއި ތަަރްއީގަގއި ކުިރައށް 

ޮއތް ަފސް ައހަރު ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ިނންާމަފއިވާ މަޝްޫރުއަތަކކީ ަރއްިޔުތްނަނށް ެވަފިއވާ ަވުއުދަތއް ުފިދެގްނާދޮގަތށް ފަރުާމޮކްށަފިއވާ 

މަޝްޫރުއަތަކށް ެވެގްނާދެނެއވެ. )ާޗޓު 58(
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ޗާުޓ 58: ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމް
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

1. 2021 ަވަނ ައަހުރގެ ޕީެއްސައިއޕީ ައމާުޒ

ައހަރު  ަވނަ   2020 ސަބަުބން  ބަލިަމުޑގެ  ގެ  ޮކިވްޑ-19 

ިމާއެއކު  ކުރިަމތިާލންެޖިހަފއެވެ.  ަވނީ  ީހނަުރކަަމކާ  ިއުގިތާސދީ 

ކޮިވްޑ-19  ެވެގްނާދނީ  ައހަރު  ަވނަ   2021 ޮއތް  ކުިރައށް 

ަތދުަމުޑކަުމން  ިއުގިތާސދީ  ދިމާވި  ިވިދެގން  ބަލިމަުޑކަމާ  ގެ 

އަަރިއަގތުަމށް ުމިހއްމު ފިަޔވަުޅަތެކްއ އަާޅނެ ައހަަރަކށެވެ. 

ބަެޖޓު  ެމދުާރްސާތގެ  ބަެޖާޓއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ިރކަވަރީ  ެއްނޑް  ރެޒިިލެއްނސް  “ނެަޝނަލް  ާރަވިއަފިއަވނީ 

2022-2020” ޕްޭލުނގެ ަމއްަޗށެވެ. މި ޕްޭލަނކީ ސަުރކާުރން 

ަގއި  )ެއްސއޭޕީ(  ޕްޭލން  ެއކްަޝން  ްސޓްެރޓީިޖކް  ެއކުލަވާލި 

ެއންމެ  ސަުރކާުރން  ތެެރިއން  ަކްނަތްއަތުކގެ  ުމިހއްމު  ހިެމނޭ 

ިއްސަކްނދޭ ަކްނަތްއަތާކއި ކޮިވްޑ-19 ގެ ހާަލތާ ގުިޅެގން ިމހާރު 

ެއކުަލވާަލިއަފިއވާ  ހިަމަނިއެގން  ަކްނަތްއަތއް  ިއްސަކްނޭދންެޖހޭ 

ެމދުާރްސާތގެ  ައހަާރއި  ަވނަ   2021 ެއެހްނކަުމން  ޕްޭލެނެކވެ. 

ެގްނާދނެ  ކުިރައށް  ެއްއޮގަތށް  ޕްޭލނާ  މި  ީޕެއްސައއިީޕަގއި 

މަޝްޫރުއަތއް ަކނަޑއަަޅއި މި މަޝްޫރުއަތއް ކުިރައށް ެގްނާދނެ 

ޮގތް ާވނީ ާރަވއިަލިއަފއެވެ. 

ަވސީަލްތަތއް  ާދއިާރގެ  ަތއުލީމީ  ާދއިާރާއއި  ިސްއހީ  ިމޮގުތން 

ފުާޅޮކށް ެފްނވަރު ަމިތކުރުަމށް ކުަރންެޖހޭ ަމަސްއަކްތަތއް 2021 

ަވނަ ައހަުރގެ ީޕެއްސައއިީޕަގއި ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ. ައދި ާރއްޭޖގެ 

ިއުގިތާސދު ިސްނަދާފުތކުރުަމާށއި ާރއްޭޖގެ ަދތުުރަފތުުރގެ ނިޒާމު 

ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  މަޝްޫރުއަތއް  ޭބުނންވާ  ހަުރަދާނކުރުަމށް 

ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ާރަވިއަފިއެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، ާރއްޭޖގެ 

މަޝްޫރއު  ާގއިުމކުރުުމގެ  ނަުރދަމާ  ެފާނއި  ަރެށްއަގއި  ހުިރހާ 

ޭއގެ ެއންމެ ފުޅާ ިމުނަގއި 2021 ަވނަ ައހަރު ެފނި ާރއްޭޖގެ 

ަވސީަލްތަތއް  އުމްާރނީ  ައާސސީ  ޭބުނންވާ  ަރްށަތަކށް  ެއކި 

ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް  ަމަސްއަކްތަތްއެވސް  ާގއިުމކުރުުމގެ 

ާރަވިއަފިއެވެއެވ.
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2. 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ޕީެއްސައިއީޕ

2020 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ީޕެއްސައއިީޕައކީ 10,454.8 

މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ަދއުަލުތގެ ާއންމު ބަެޖުޓން 

6,332.4 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދާވެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވއިރު، 

ބޭުރގެ ފަާރްތަތުކން ލިބޭ ޯލުނން 2,854.8 މިިލައން ުރފިޔާ ައދި 

ބޭުރގެ ހިލޭ ެއީހިއން 472.7 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދާވެނކަަމށް 

ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ. ައދި ޓްަރްސޓް ަފންުޑން 794.8 ިމިލައްނ 

ައހަރު  ަވނަ   2020 ބެެލެވއެވެ.  ޚަަރދުާވެނކަަމށް  ުރފިޔާ 

ެއންމެ  ޚަަރުދގެ  ކުރާ  ީޕެއްސައއިީޕައށް  ަފްނުޑން  ޓްަރްސޓް 

ިހްނގާ  ަފްނުޑން  ގްީރން  މޯލްިޑްވސް  ިހްއާސެއްއކުަރނީ  ބޮޑު 

މަޝްޫރުއަތެކވެ. )ާޗޓު 59(

ަދއުަލުތގެ  ީޕެއްސައއިީޕައކީ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2020

ޖުމުލަ ބަެޖުޓގެ 27.6 ިއްނަސްއަތއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަުރގެ 

ިއތުުރން  މަޝްޫރުއަތުކގެ  ިހނގަުމްނދާ  ބަެޖަޓކީ  ީޕެއްސައއިޕީ 

ަމއި،  ެއްއޮގަތށް  ޕްޭލނާ  ެއކްަޝން  ްސޓްެރޓީިޖކް  ސަުރކާުރގެ 

ަތއްޔާުރކުރި  ަމއްަޗށް  ަފަށިއަގތުުމގެ  މަޝްޫރުއަތއް  ބޮެޑތި 

ދިިރއުޅުުމގެ  ާއންމު  ަރއްިޔުތްނގެ  ތެޭރަގއި  ީމގެ  ބަެޖެޓކެވެ. 

އަމާުޒޮކްށެގން  ާދއިާރައށް  ިސްއހީ  ަރނގަުޅކުރުަމާށއި  ެފންވަރު 

ިހްނގޭ ަމިއަގނޑު މަޝްޫރުއަތއް ހިެމިނަފއިެވެއވެ. ައދި ިއުގިތާސދު 

ަމަސްއަކްތަތަކށް  ިއުގިތާސދީ  ަޑއިަވރިސަފިއކުރުަމާށއި 

ަމުގަފިހާވނެ މަޝްޫރުއަތާކއި ހަަރާކްތަތަކށް ިއްސަކްނީދަފިއެވއެވެ. 

ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ާރއްެޖާއއި މުޅި ުދނިޭޔގެ ިއުގިތާސަދށް 

ައްނނަ  ޭޗަނށް  ސަޕްަލއި  ގުިޅެގން  ީހނަުރކަމާ  ދިާމެވަފިއވާ 

މަޝްޫރުއަތއް  އިމާާރްތކުރުުމގެ  ަބެއއް  ސަބަުބން  ަދިތަތުކގެ 

ެއތެެރކުރާ  ސާާމނު  ޭބުނންވާ  އިމާާރްތކުރުަމށް  މަޑުެޖހުާމެއކު، 

ިމންވަރު ަދށްެވަފިއެވެއވެ. ިމކަުމގެ ސަބަުބން ަދއުަލުތން ިހްނގާ 

ިގނަ މަޝްޫރުއަތއް ަވނީ ަމޑުެޖިހަފއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ޮކވިްޑ-

19 ިއން ަރްއާކތެިރވުުމގެ ޮގުތން ަދއުަލުތން އެޅި ފިޔަވަުޅަތކާ 

ެހދިެވސް ީޕެއްސައއިީޕގެ ަމަސްއަކްތަތއް މަޑުެޖިހަފިއެވއެވެ.  

ހުިރހާ  ަދއުަލުތގެ  ގުިޅެގން  އާ  ކޮިވްޑ-19  ިއތުުރން  ީމގެ 

ސަުރކާުރން  ކުަޑކުރުަމށް  ޚަަރުދަތއް  ާދއިާރަތަކުކން 

ޚަަރުދެވސް  ކުރާ  ީޕެއްސައއިީޕައށް  ިނންަމާވަފއިާވއިރު، 

ކުަޑކުަރްނަވނީ ެޖިހަފެއވެ. ިމޮގުތން މި ައހަަރށް ާފްސޮކްށަފިއވާ 

ަމަސްއަކްތަތްއ  ަޢަމީލ  ިމާހަތަންށ  ެތެރިއްނ  ީޕެއްސައިއީޕެގ 

ަފަށިއަފިއުނވާ  މަުރހަލާ  ެޓްނޑަިރްނގ  މަޝްޫރާއއި  ަފާށަފިއުނވާ 

މަޝްޫރުއަތއް ަވނީ މަޑުަޖްއސާަލންެޖިހަފެއެވ.

ެއެހން ނަަމެވސް، ޮކވިްޑ-19 ާރއްޭޖަގއި ެފތުެރން ެފށުާމެއކު މި 

ަބއްަޔށް  ައިއސޮޭލްޓކުރުާމއި  ފަާރްތަތއް  ަޝްއުކކުރެވޭ  ަބއްަޔށް 

ަތްނަތން  ޭބުނންވާ  ކަަރްނީޓުނކުރުަމށް  ފަާރްތަތއް  ަފްއިސވާ 

ިއތުުރކުރުަމށް ަވނީ ެޖިހަފެއވެ. ައދި މި ބަލި ިއތުަރށް ެފތުުރނަ 

ިބޭދީސން  ދިިރއުޅޭ  ޮތއްެޖިހެގން  މާޭލަގއި  ުނިދނުަމްށަޓަކއި 

ެއެހްނކަުމން  ަބދަުލކުަރންެޖިހަފެއވެ.  ަވނީ  ަތްނަތަނށް  ެއެހން 

މި ަކްނކަަމށް ޭބުންނވާ ެފސިިލީޓަތއް ާގއިުމކުރުަމްށަޓަކއި ިއތުރު 

ަވަނ   2020 ަވނީ  ަމަސްއަކތް  މަޝްޫރުއަތުކގެ  ީޕެއްސައއިޕީ 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ަފަށިއަފެއެވ.

ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ިރއާަޔްތޮކށް  ަކްނކަަމށް  ަމީތަގިއވާ 

ިމިލައްނ   5,563.7 ަލާފކުރެެވނީ  ުހްނާނެނކަަމށް  ީޕެއްސައއިޕީ 

ީޕެއްސައއިީޕއާ  ާފްސކުރި  ައށް   2020 ިމއީ  ުރފިާޔަގއެވެ. 
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6,332.4 

2,854.8 

472.7 

794.8 

3,988.9 

746.9 

404.9 

އާންމު ބަޖެޓު 423.0

ޯލނު

ހިލޭ އެހީ

ޑުޓްރަސްޓް ފަން

ފާސްކުރި ރިވައިޒްކުރި

 2020 ަދށްވުެމކެވެ.  ިއްނަސްއަތިއގެ   46.8 އަަޅއިބަާލއިރު 

ަވނަ ައހަަރށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުރާ ީޕެއްސައއިީޕގެ ތެެރިއްނެވސް 

ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ިހނާގެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތެއއް  ޮބޑު  ެއންމެ 

ާއންމު ބަެޖުޓްނނެވެ. ިމއީ 3,988.9 މިިލައން ުރފިޔާ )ޖުމުލަ 

ީޕެއްސައިއީޕެގ 71.7 ިއްނަސްއތަ( އެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ޯލުނން 

ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތަކށް 746.9 މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގެނކަަމށް 

ުރފިޔާ  މިިލައން   404.9 ެއީހިއން  ހިލޭ  ައްނދާާޒކުެރޭވއިރު، 

ިއތުުރން  ީމގެ  ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ.  ިމހާރު  ިހނާގެނކަަމށް 

ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   423.0 ަފންުޑން  ޓްަރްސޓް 

ިމހާރު ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

2.1 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ީޕެއްސައިއީޕ ެބިހަފިއވާ 

ަމިއަގނޑު ާދިއރަާތްއ

2020 ަވނަ ައހަރު ިމހާރު ިހާނެގަނކަަމށް ބެލެވޭ ީޕެއްސައއިީޕގެ 

ިމހާރު  ޚަަރުދކުެރޭވެނކަަމށް  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ތެެރިއން 

ިބން  ަހއްުލކުރުަމާށއި  ަދިތަކން  ަލާފފުރުުމގެ  ައްނދާާޒކުރެެވނީ 

ިހްއކުާމއި ަމގު ެހުދން، ެފާނއި ނަުރދަާމގެ ނިޒާމު ާގއިުމކުުރން، 

ތިާމެވށި ަރްއާކތެިރކުުރން، ިސްއހީ ައދި އިުޖތިާމއި ިޚދުަމްތަތއް 

ިހްނގާ  ފޯުރޮކްށިދނުަމށް  ޯބހިޔާަވިހަކން  ތަަރްއީގކުރުާމއި 

މަޝްޫރުއަތަކށް  ިހްނގާ  ާދއިާރަތުކަގއި  މި  މަޝްޫރުއަތަކެށވެ. 

ިމހާރު  ުރފިާޔައކީ  މިިލައން   4,922.1 ަލާފކުރާ  ިހނާގެނކަަމށް 

ީޕެއްސައއިީޕައށް ިހނާގނެ ޖުމުލަ ޚަަރުދގެ 88.5 ިއްނަސްއަތއެވެ. 

ީޕެއްސައއިީޕގެ  ަލާފކުރާ  ިހނާގެނކަަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2020

ތެެރިއން ެއންމެ ބޮޑު ޚަަރެދއް ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވނީ 

ިބން  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  ާދއިާރައެށވެ.  ިހްއކުުމގެ  ިބން 

ުރފިޔާ  މިިލައން  ިހްއކުުމގެ މަޝްޫރުއަތަކށް ޖުމުަލޮކށް 837.0 

ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވއިރު، ީމގެ ތެެރިއްނެވސް ެއންމެ 

ޮބޑު ޚަަރެދއް ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވނީ ކ.ގުިޅފަޅު ިބން 

މަޝްޫރައށް  މި  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ  މި  މަޝްޫރައށެވެ.  ިހްއކުުމގެ 

ާއންމު ބަެޖުޓން 690.8 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދާވެނކަަމށް ިމހާރު 

ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ބްރިޖު އެޅުަމށް ިހނގާ ޚަަރުދގެ 
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ބެލެެވނީ  ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   316.7 ެތެރިއްނ 

ބްރިޖް(  )މާެލ-ތިަލުފށި  ޕްރޮެޖްކޓް  ަކެންކިޓިވޓީ  މާލެ  ގްޭރޓަރ 

ައެށވެ. މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި މި މަޝްޫރައށް ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި 

ިހނާގަފިއަވނީ ިބްނ ިހްއކުުމގެ ަމަސްއަކތެވެ. 

ަދއުަލުތގެ  ައާށއި  ެއްނކްޭލވް  ޑިޕްލޮެމިޓކް  ހަމަިމާއެއކު 

ޮއީފްސަތަކށް ޭބުންނވާ ިބން ަގތުަމށް ާއންމު ބަެޖުޓން 2020 

ިމހާރު  ޚަަރދުާވެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   485.9 ައހަރު  ަވނަ 

ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

ޚަަރުދާވެނކަަމށް  ިގަނިއން  ެއންމެ  ެދން  ައހަރު  ަވނަ   2020

ިމހާރު ައްނދާާޒކުެރެވނީ ަބނދަރު ެހދުަމެށވެ. މި ާދއިާރައށް މި 

ިމހާރު  ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   648.7 ޖުމުލަ  ައހަރު 

ައްނދާާޒކުރެެވއެވެ. މި ާދއިާރިއން ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތުކގެ ތެޭރަގއި 

ހިލޭ  ޕްރޮެޖްކަޓށް  ެއްކސްެޕންަޝން  ހާބަރ  ހދ.ކުުޅުދްއުފށި 

 9.7 ބަެޖުޓން  ާއންމު  ައދި  ުރފިޔާ  މިިލައން   39.8 ެއީހިއްނ 

ށ.ީފަވއް  ބަެޖުޓން  ާއންމު  ާފަހަގކުެރޭވއިރު،  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ުރފިޔާ،  މިިލައން   30.9 ީރޮކްންސޓްަރކްަޝްނައށް  ަބނދަރު 

ނ.ހެނަބޫދގެ  ައދި  ސ.މަަރޫދޭފދޫ  ތ.އޮަމދޫ،  އއ.ހިަމްނދޫ، 

ައދި  ުރފިޔާ  މިިލައން   92.2 ޖުމުަލޮކށް  ެހދުަމށް  ަބނދަރު 

ސ.މަަރދޫ ބޭރު ޮތށި ީރޮކްންސޓްަރކްަޝްނައށް 22.3 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ާފަހަގޮކށްެލެވއެވެ. 

ެހދުަމށް  ަބނދަރު  ަވިއގެ  ައހަރު  ަވނަ   2020 ިއތުުރން  ީމގެ 

ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   525.4

ެއއަރޯޕޓު  ިއްނަޓރނޭަޝނަލް  ވެާލނާ  ަލާފޮކްށަފއިަވނީ  ިމހާރު 

ކުިރައްށާދެނކަަމށް  ިމެންއަގއި  ހަުލވި  މަޝްޫރއު  ތަަރްއީގކުރުުމގެ 

ިއްނަޓރނޭަޝނަލް  ވެާލނާ  ިމޮގުތން  ައްނދާާޒކުރެޭވީތއެވެ. 

 272.4 ޯލުނން  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ޓަރިމނަލް  ެއއަރޯޕުޓގެ 

މި  ަލާފކުާރއިރު  ިމހާރު  ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ުރފިޔާ  މިިލައން   51.1 ތަަރްއީގކުރުަމށް  ަރްނވޭ  ެއއަރޯޕުޓގެ 

ިހނާގެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފއިާވެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ގދ.ާމވަރުލު 

ާއންމު  ުރފިޔާ  މިިލައން   53.6 ތަަރްއީގކުރުަމށް  ެއއަރޯޕޓު 

ައދި ހއ.ހޯަރުފށި،  ަލާފޮކްށަފިއެވެއވެ.  ިހނާގެނކަަމށް  ބަެޖުޓން 

ފަެރސްާމތޮާޑަގއި  ގދ.  ައދި  ށ.ުފަނދޫ  ހދ.ކުުޅުދްއުފށި، 

ެއއަރޯޕޓު ާގއިުމކުރުަމށް ޖުމުލަ 148.3 މިިލައން ުރފިޔާ ާއންމު 

ބަެޖުޓްނ ިހނާގެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުެރެވެއެވ.

ިސްއހީ ާދއިާރައށް ިމހާރު ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ 501.6 

ޮހސްިޕޓަލް  ރީަޖނަލް   5 ބަާލއިރު،  ުރފިާޔައށް  މިިލައން 

ތަަރްއީގކުރުުމގެ ޚަަރދު 2020 ައށް ާފްސޮކްށަފިއވާ ިމންވަރާ ާދދި 

ާގަތށް ިހނާގެނއެވެ. ިމޮގުތން މި 5 ޮހސްިޕޓަަލށް ޖުމުަލޮކށް 

305.6 މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގެނކަަމށް ިމހާރު ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

ައދި ދަރުަމަވްނތަ ޮހސްިޕޓަުލގެ ިއުކއިޕްަމްނޓް ޯހދުަމށް 45.5 

މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން 

ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ިސްއހީ ާދއިާރައށް ޮކްށަފިއވާ ޚަަރުދަތއް 

ކޮިވޑް  ހުޅުމާޭލަގއި  ިމޮގުތން  ާފަހަގެވެއވެ.  ިއތުރުެވަފއިާވަކން 

ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   39.4 ާގއިުމކުރުަމށް  ވިލެެޖއް 

ކޮިވޑް  ަރްށަތުކަގއި  ެއކި  ިއތުުރން  ީމގެ  ަލާފކުރެެވެއވެ.  ިމހާރު 

ހެްލތު، ރީަޖނަލް، ކަަރްނީޓނު، ައިއސޮލޭަޝން ައދި އެމަރަޖްނސީ 

ެފސިިލީޓަތއް ާގއިުމކުރުަމށް ީޕެއްސައއިީޕގެ ތެެރިއން ޖުމުަލޮކށް 

41.7 މިިލައން ުރފިާޔ ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 
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ޗާުޓ 60: 2020 ައްށ ފްާސުކިރ ައިދ ިރަވިއޒްުކިރ ީޕެއްސައިއީޕ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ީމގެ ިއތުުރން 2020 ަވނަ ައހަރު ެފާނއި ނަުރދަާމައށް 683.5 

މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރޭވއިރު ީމގެ ތެެރިއން 

ސަޕްަލއި  ޯވޓަރ  ޮއފް  ޕްރޮވިަޝން  ާފަހަގޮކށްެލެވނީ  ެއންމެ 

ެސިނޓޭަޝން ެއްނޑް ޭވްސޓް ެމނޭޖްަމްނޓް ޕްރޮެޖްކޓް މަޝްޫރައށް 

ޯލުނން ިހނގާ 91.2 މިިލައން ުރފިާޔާއއި ޓްަރްސޓް ަފންުޑން 

ޮބޑު  ނަުރދަާމގެ  ެފާނއި  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން   33.0 ިހނގާ 

މޯލްިޑްވސް  ައްނދާާޒކުރެެވނީ  ޚަަރުދާވެނކަަމށް  ިއްނަސްއަތެއއް 

ގްީރްނ ަފްނުޑްނނެވެ. 

ހަމަިމާއެއކު ަމުގެހދުަމށް 2020 ަވނަ ައހަރު 224.0 ިމިލައްނ 

ޯބހިާޔަވިހކަަމށް  ައްނދާާޒކުެރޭވއިރު  ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ 

ައދި  ބެެލެވެއވެ.  ޚަަރދުާވެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   206.2

ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   192.9 ާދއިާރައށް  ކުޅިވަުރގެ 

ުރފިޔާ  ަލާފޮކްށަފިއާވއިރު ަތއުލީމީ ާދއިާރައށް 170.3 މިިލައން 

ިހނާގެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. )ާޗޓު 60( 

3. 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކިރ ީޕެއްސައިއީޕ

2021  ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ީޕެއްސައއިީޕައކީ 8,441.5 

ައަހާރ  ަވަނ   2020 ިހނގާ  މި  ިމއީ  ުރފިާޔެއވެ.  މިިލައން 

އަަޅއިބަާލއިރު  51.7 ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައެދެދކެވެ. ކޮިވްޑ-19 

ރިަވއިްޒކުިރއިރު  ބަެޖޓު  ައހަުރގެ  މި  ގުިޅެގން  ބަލިމަުޑކަމާ  ގެ 

ީޕެއްސައއިީޕގެ ތެެރިއން މަޑުަޖްއސާލެުވނު މަޝްޫރުއަތަކްށެވސް 

2021 ަވަނ ައހަުރގެ ބަެޖުޓްނަވނީ ާޖަގީދަފއެވެ.  

ތެޭރަގއި  ީޕެއްސައއިީޕގެ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

ުރފިޔާ  މިިލައން   3,386.9 ބަެޖުޓން  ާއންމު  ަދއުަލުތގެ 

ފަާރްތަތުކން  ބޭުރގެ  ައްނދާާޒޮކްށަފިއާވއިރު،  ޚަަރުދކުރެޭވެނކަަމށް 

ަނގާ ޯލުނން 3,890.4 މިިލައން ުރފިޔާ، ބޭުރގެ ހިލޭ ެއީހިއން 

 602.7 ަފންުޑން  ޓްަރްސޓް  ައދި  ުރފިޔާ  މިިލައން   561.5

ަވަނ   2020 ހަމަެޖިހަފެވއެވެ.  ޚަަރުދކުރުަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ޚަަރުދގެ  ކުރެވޭ  ަފންުޑަތުކން  ޓްަރްސޓް  ެއްއަފަދިއން  ައހަެރކޭ 
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ޗާުޓ 61: 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކރި ޕީެއްސައިއީޕ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ޗާުޓ 62: 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކރި ޕީެއްސައިއޕީ ްސޓޭޓްަސަތަކްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

ެއންމެ ޮބޑު ިހްއާސެއއް ކުަރނީ މޯްލޑިްވސް ގްީރން ަފްނުޑްނނެވެ. 

)ާޗޓު 61(

ާފްސކުރި  ީޕެއްސައއިީޕައކީ  ުހަށހަޅާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

ަދއުަލުތގެ ޖުމުލަ ބަެޖުޓގެ 24.2 ިއްނަސްއަތއެވެ. 

ިމޮގުތން، 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ީޕެއްސައއިީޕގެ ތެޭރަގއި އަަލށް 

ަފާށ 502 މަޝްޫރައށް 2,030.3 މިިލައން ުރފިޔާ، ެޓްނޑަިރްނގ 

މަުރހަާލަގއި ހުރި 148 މަޝްޫރައށް 1,855.6 މިިލައން ުރފިޔާ 

މަޝްޫރުއައށް   118 މަުރހަާލަގިއވާ  ޕްީރެޓްނޑަިރްނގ  ހިެމޭނއިރު 

787.6 މިިލައން ުރފިޔާ ައދި ިހނގަުމްނދާ 2468 މަޝްޫރުއައށް 

3,396.5 މިިލައން ުރފިޔާ ބަެޖުޓޮކްށަފއިެވއެވެ. ހަަމެއެހންމެ، މި 

ިރެޓންަޝން  މަޝްޫރެއްއގެ   101 ނިިމަފިއވާ  ތެޭރަގއި  ައހަުރގެ 

ަފިއާސައްށ 114.6 މިިލައން ުރފިޔާ ާފްސޮކްށަފއިާވެނެއވެ. )ާޗޓު 

)62

ކޮިވްޑ-19  ީޕެއްސައއިީޕައކީ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

ައްށަފހު ސަުރކާުރން ެއކުލަވާަލިއަފިއވާ ނޭަޝނަލް ރެޒިިލެއްނސް 

ެއންޑް ިރކަވަރީ ޕްޭލނާ ެއްއޮގަތށް ިއުގިތާސދު ިސްނަދާފުތކުރުަމާށއި 

ވިުލްނވެިރަކން ިއތުުރކުރުަމށް، ބޮެޑތި މަޝްޫރުއަތއް ެފށުަމްށަޓަކއި 

ަތއްޔާުރޮކްށަފިއވާ ބަެޖެޓކެވެ. ިމޮގުތން، ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިއތުުރން، 

ިއުގިތާސދީ ައއު ހަަރާކްތަތަކށް ަމުގަފިހކުރުާމެއކު، ަރއްިޔުތްނަނށް 

ޯހަދިއިދނުަމށް  ަހއްެލއް  ަދިތކަަމށް  ޯބހިާޔަވިހކަުމގެ  ދިމާެވަފިއވާ 

3,386.9 
3,890.4 

561.5 
ޑޮމެސްޓިކް 602.7
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މި ބަެޖުޓަގއި މަޝްޫރުއަތއް ހިަމަނިއަފިއާވެނެއވެ. މާލެ ތިަލުފށި 

ބްރިޖު މަޝްޫރއު ާއއި ޓްާރންޝިޕްަމްނޓް ޯޕަޓކީ ިއުގިތާސީދޮގުތން 

ަމުގަފިހކުުރަވޭދނެ  ެގްނިދއުަމްށަޓަކއި  ހަުރަފަތަކށް  ައއު  ާރއްޖެ 

ެފާނއި  ަރެށްއަގއި  ހުިރހާ  ާރއްޭޖގެ  ިމާއެއކު،  މަޝްޫރުއަތެކވެ. 

ނަުރދަމާ ާގއިުމކުރުަމށް ކުިރައށް ެގްނދާ މަޝްޫރުއަތުކގެ ިއތުުރން، 

ަރްނވޭ  ައދި  ޓަރިމނަލް  ެއއާޯޕުޓގެ  ިއްނަޓރނޭަޝނަލް  ވެާލނާ 

ިއްސކަެމއް  ސަުރކާުރްނެވސް  މި  ޕްރޮެޖްކަޓކީ  ޑިވެލޮޕްަމްނޓް 

ީދެގްނ ކުިރައްށ ެގްނދާ ުމިހއްމު މަޝްޫރުއަތެކެކެވ.

ީޕެއްސައިއީޕ  ފްާސުކިރ  ައަހަރްށ  ަވަނ   2021  3.1

ެބިހަފިއވާ ަމިއަގނޑު ާދިއރަާތްއ

ަމިއަގނޑު  ެބިހަފއިވާ  ީޕެއްސައއިޕީ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

އަމާޒުެވަފއިަވނީ  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު  ބަާލއިރު،  ާދއިާރަތަކށް 

ޮކިވްޑ-19 އާ ގުިޅެގން ސަުރކާުރން ެއކުަލވާަލިއަފިއވާ ނޭަޝނަލް 

ިމޮގުތން،  ަމއްަޗެށވެ.  ޕްޭލުނގެ  ިރަކވަރީ  ެއްނޑް  ރެޒިިލެއްނސް 

ިހނާގެނކަަމށް  ޚަަރެދއް  ބޮޑު  ެއންމެ  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  މި 

ެއކި  ާރއްޭޖގެ  ަހއްުލކުރުަމާށއި  ޯބހިާޔަވިހަކން  ަލާފކުެރެވނީ 

މަޝްޫރުއަތުކގެ  ަމުގެހދުުމގެ  ެފްނވަަރށް  ަރނގަޅު  ަރްށަތުކަގއި 

ީމގެ  ކުިރއެުރވުަމެށވެ.  ކުިޅވަރު  ައދި  ަތއުލީމު  ިއތުުރން 

ޚަަރެދއް  ޮބޑު  އެޅުަމްށަޓަކއި  ބްރިޖު  ބަެޖުޓަގއި  މި  ިއތުުރން، 

ހިަމަނިއަފއިާވެނއެވެ. 

ލަފާފުުރމުގެ ަދިތަކްނ ަހްއލުކުުރްނ

ަމިއަގނޑު  ެބިހަފއިވާ  ީޕެއްސައއިޕީ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ާދއިާރަތުކގެ ތެެރިއން ެއންމެ ޮބޑު ޚަަރެދއް ކުެރޭވނީ ަލާފފުރުުމގެ 

ަދިތަކން ަހއްުލކުރުަމެށވެ. މި ބަަޔށް ޖުމުލަ 2,806.8 ިމިލައްނ 

ީޕެއްސައއިޕީ  ިމއީ  ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ.  ބަެޖުޓަގއި  ުރފިޔާ 

ޮބޑު  ެއންމެ  ތެެރިއން  ީމގެ  ިއްނަސްއަތއެވެ.   33.2 ބަެޖުޓގެ 

ޚަަރެދްއ ިހނާގނީ ޯލުންނ ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތަކެށެވ.

މި ަބިއން ެއންމެ ބޮޑު ޭހަދެއއް ިހނާގނީ ަވިއގެ ަބނދަުރަތއް 

ވެާލނާ  ތެޭރަގއި  ީމގެ  މަޝްޫރުއަތަކށެވެ.  ތަަރްއީގކުރުުމގެ 

ޓާރިމނަލް  ޕްރޮެޖްކްޓގެ  ޑިވެލޮޕްަމްނޓް  ިއްނަޓރނޭަޝނަލް 

ޯލުނން  ުރފިޔާ  މިިލައން   1,088.1 މަޝްޫރައށް  ަރންވޭ  ައދި 

ެއކި  ހަަމެއެހންމެ،  ހަމަެޖިހަފެއވެ.  ިހްނގުަމށް  ޚަަރުދޮކްށެގން 

އަަލށް  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ެއއަރޯޕުޓަތއް  ޑޮެމްސިޓކް  ަރްށަތުކަގއި 

ަފށާ މަޝްޫރުއައށް 136.3 މިިލައން ުރފިޔާ ާފްސޮކްށަފއިާވއިރު، 

ތަަރްއީގކުރުުމގެ  ަބނދަުރަތއް  ަވިއގެ  ޑޮެމްސިޓކް  ިހނގަުމްނދާ 

ެއކި މަޝްޫރުއަތަކށް 126.9 މިިލައން ުރފިޔާ ާފްސޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ސ.ަގން  ައދި  ހދ.ަހނިާމދޫ  ައހަރު  ައްނނަ  ިއތުަރށް  ީމގެ 

ތަަރްއީގކުރުުމގެ  ަބނދަުރަތއް  ަވިއގެ  ަބިއނަްލައުގވާމީ 

ކްރެިޑްޓގެ  ޮއފް  ަލިއން  ެއގްޒިްމގެ  ިއްނިޑައން  މަޝްޫރުއަތއް 

ެއއަރޯޕޓް  ާމފަރު  ައދި  ަފާށެނއެވެ.  ަފްނުޑޮކްށެގން  ތެެރިއން 

ކުރެޭވއިރު  ަދުށން  ެއީހގެ  ހިލޭ  ަމަސްއަކތް  ެއްކްސެޓންަޝން 

ެއކި ަރްށަތުކަގއި އަަލްށަފށާ ޑޮެމްސިޓކް ެއއާޯޕޓް ތަަރްއީގކުރުަމށް 

50.0 މިިލައން ުރފިޔާ ާފްސޮކްށަފއިެވއެވެ.  

މޯްލިޑްވސް  ިހނާގނީ  ޭހަދެއއް  ޮބޑު  ެއންމެ  ެދން  ަބިއން  މި 

ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ޯޕޓް ިޑވެލޮޕްަމްނޓް މަޝްޫރުއައށެވެ. ިމއީ މި 

ސަުރކާުރގެ ަމއި މަޝްޫރުއަތުކގެ ތެޭރަގއި ހިެމނޭ ައދި ިއުގިތާސދީ 

ުފުދްނތެިރަކން ިއތުުރކުރުަމްށަޓަކއި ރާަވިއަފއިވާ ެއންމެ ުމިހއްމު 

ެއއް މަޝްޫރުއއެވެ. މި މަޝްޫރއު ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ިއްނިޑއާ 
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ިމިލައްނ   444.9 ކްރެިޑުޓން  ޮއފް  ަލިއން  ެދްއވާ  ސަުރކާުރން 

ުރފިޔާ ައދި ަދއުަލުތގެ ާއންމު ބަެޖުޓން 31.1 މިިލައން ުރފިޔާ 

މާލެ  ގްޭރޓަރ  ހަަމެއެހންމެ  ާފްސޮކްށަފއިެވެއވެ.  ބަެޖުޓަގއި 

 468.9 ައށް  ބްރިޖް(  )މާެލ-ތިަލުފށި  ޕްރޮެޖްކޓް  ަކެންކިޓިވޓީ 

ިބން  މަޝްޫރުއގެ  މި  ާފްސޮކްށަފިއެވެއވެ.  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ިހްއކުުމގެ ަމަސްއަކްތަތއް މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ަފަށިއަފއިާވއިރު، 

މި މަޝްޫރއު ކުިރައްށެގްނިދއުަމށް ިއންިޑއާ ސަުރކާުރން 92.5 

މިިލައން ުރފިާޔެގ ހިޭލ ެއހީ ަވނީ ފޯުރޮކްށީދަފއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން، 115 ަރެށްއަގއި ަބނދަރު ެހދުުމގެ މަޝްޫރުއަތއް 

ކުިރައށް ެގްނިދއުަމްށަޓަކއި 437.2 މިިލައން ުރފިޔާ ބަެޖުޓަގއި 

ހިަމަނިއަފިއާވެނެއވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ިހނގަުމްނދާ 31 މަޝްޫރއު 

ާއިއ ައިދ އަަލށް ަފށާ 19 މަޝްޫރުއ ހިެމެނއެވެ. 

ފާެނއި ަނުރަދމާ ިނޒާމު ގިާއމުުކުރްނ

ައހަުރެވސް  ަވނަ   2021 ެއްއަފަދިއން  ައހަެރކޭ  ަވނަ   2020

ާދއިާރައކީ  ެއއް  ީދަފިއވާ  ިއްސކަެމއް  ބޮޑު  ެއންމެ  ސަުރކާުރން 

ެއކި  ާގއިުމކުރުުމގެ  ނިޒާމު  ނަުރދަާމގެ  ެފާނއި  ަރށްަރުށގެ 

މަޝްޫރުއަތަކށެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ އަމާަޒކީ ެފާނއި ނަުރދަމާ 

ޢަމަލީ  ނަުރދަާމގެ  ެފާނއި  ަރެށްއގެ  ހުިރހާ  ެނތް  ާގއިުމެވަފއި 

ޕޭަމްނޓް  ިޑަފރޑް  ެއެހްނކަުމން،  ެފށޭވަރު ކުރުެމވެ.  ަމަސްއަކތް 

ިނންާމޮގަތށް  ަދްއކާ  ަފިއސާ  ަބަހއިަލިއެގން  ުނަވތަ  މޯުޑަގއި 

ަދއުަލތް ިހްއާސވާ ުކްނުފްނެޏއް ކަަމށްވާ މޯްލޑިްވސް ޯވޓަރ ެއްނޑް 

ްސވަރޭޖް ކޮމްެޕނީ )އެމްޑަބްިލުއެއްސސީ( އާ ހަވާުލޮކްށެގން މި 

ަމަސްއަކްތ ކުިރައްށ ެގްނިދއުަމށް ޕްޭލްނޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ިމޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ީޕެއްސައއިީޕގެ ތެެރިއން ެފާނއި 

ނަުރދަާމގެ ނިޒާމު ާގއިުމކުރުުމގެ ެއކި މަޝްޫރުއަތަކށް 1,249.4 

މިިލައން ުރފިޔާ ަކނަޑއަަޅިއަފއިެވއެވެ. ިމއީ ޖުމުލަ ީޕެއްސައއިީޕގެ 

14.8 ިއްނަސްއަތެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން ެއންމެ ޮބޑު ޚަަރެދްއކުެރެވނީ 

ެއކި ަރްށަތުކަގއި ިހްނގާ ެފާނއި ނަުރދަމާ ނިޒާމު ާގއިުމކުރުުމގެ 

މަޝްޫރުއަތަކެށވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ިއންިޑއާ ސަުރކާުރގެ ަލިއން ޮއފް 

ކްެރިޑާޓއި ަދއުަލުތގެ ޑޮެމްސިޓކް ބަެޖުޓން ޚަަރުދޮކްށެގން ެއކި 

ަރްށަތުކަގއި ކުިރައށް ެގްނދާ 34 ައއިެލްންޑސް ޯވޓަރ ެއްނޑް 

ްސވަރޭޖް ޕްރޮެޖްކާޓއި ޯއިފޑު ޯލުނން ެއކި ަރްށަތުކަގއި ކުިރައށް 

ެގްނދާ ޕްރޮވިަޝން ޮއފް ޯވޓަރ ސަޕްަލއި ެސިނޓޭަޝން ެއްނޑް 

ޭވްސޓް ެމނޭޖްަމްނޓް ޕްރޮެޖްކުޓ ހިެމެނއެވެ. 

މި ަބިއން ެދން ެއންމެ ބޮޑު ޭހަދެއއް ކުރުަމށް ހަމަެޖިހަފިއަވނީ 

ބަަޔށް  މި  މަޝްޫރުއަތަކށެވެ.  ާގއިުމކުރުުމގެ  ނިޒާމު  ނަުރދަާމގެ 

ީޕެއްސައއިޕީ ބަެޖުޓގެ 3.0 ިއްނަސްއތަ ަކނަޑއަަޅިއަފިއެވއެވެ. 

އަަލށް  ގއ.ވިިލނގިލި  ައހަރު  ަވނަ   2021 ތެޭރަގއި  ީމގެ 

ނިޒާމު  ނަުރދަާމގެ  ބިުމަގއި  ިހްއކި  ައދި  ސަަރަހްއދު  އާާބުދވި 

ަފށާ  އަަލށް  ކ.ގުަރިއޫދަގއި  ައދި  އއ.ަރްސދޫ  ާގއިުމކުރުާމއި 

ިހނގަުމްނދާ  ައދި  ހިެމެނެއވެ.  މަޝްޫރއު  ނިޒާުމގެ  ނަުރދަާމގެ 

ޭބްނުކގެ  ޑިވެލޮޕްަމްނޓް  ިއސްލާިމކް  ތެެރިއން  މަޝްޫރުއަތުކގެ 

ައިއަލްންޑްސ   5 ިއން  ެސިނޓޭަޝން  ކުިރައްށެގްނދާ  ޯލުނން 

ނިޒާމު  ނަުރދަާމގެ  ިހނގަުމްނދާ  ަރްށަތުކަގއި  މަޝްޫރުއާއެއކު 

ެފުނގެ  ާގއިުމކުރުުމގެ މަޝްުރޫއަތއް ހިެމެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، 

ނިޒާމު ާގއިުމކުރުުމގެ މަޝްޫރުއަތަކށް ބަެޖުޓަގއި 141.2 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ. މި ަބިއން އަަލށް ަފށާ ައްއޑޫ ިސޓީ 

ެފުނެގ ނިޒާމު އަްޕގްޭރްޑކުރުުމގެ މަޝްޫރުއ ާފަހަގކުެރެވއެވެ. 
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ިބްނ ހިްއުކމާއި ަމގު ހުެދްނ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ާފްސކުރި ީޕެއްސައއިީޕގެ ތެެރިއން ިބން 

ުރފިޔާ  މިިލައން   1,034.7 ޖުމުލަ  ެހދުަމށް  ަމގު  ިހްއކުާމއި 

 12.3 ބަެޖުޓގެ  ީޕެއްސައއިޕީ  ިމއީ  ާފްސޮކްށަފއިާވެނެއވެ. 

ިއްނަސްއަތެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން ެއންމެ ޮބޑު ޚަަރެދއް ިހނާގނީ 

ކުިރައށް  މަޝްޫރުއަތއް  ިހްއކުުމގެ  ިބން  ަރްށަތުކަގއި  ެއކި 

ެގްނިދއުަމށެވެ. ިމޮގުތން، ައްއޑޫ ިސީޓަގއި ިބން ިހްއކުަމްށަޓަކއި 

ިމިލައްނ   268.3 ޕްރޮެޖްކަޓށް  ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  ައއްޑޫ  ިހްނގާ 

ަދުށން  ކްެރިޑްޓގެ  ޮއފް  ަލިއން  ސަުރކާުރގެ  ިއްނިޑއާ  ުރފިޔާ 

ހަމަެޖިހަފއިާވއިރު، ޯލނު ުނަވތަ ޮކްނޓްެރްކޓަރ ަފިއޭންނިސްނގގެ 

ެފށުަމށް  ފިަޔަވހި  ެދަވނަ  ިހްއކުުމގެ  ިބން  ކ.ގުިޅފަޅު  ަދުށން 

92.5 މިިލައން ުރފިޔާ ބަެޖުޓަގއި ހިަމަނިއަފއިާވެނެއވެ. ގުިޅފަޅު 

ިހްއކުުމގެ ެދަވނަ ފިޔަަވީހގެ ޭބނުަމކީ ޯޕޓް ތަަރްއީގޮކށް ނިޭމއިރު، 

ލޮިޖްސިޓްކްސއާ  ަމަސްއަކާތއި  ިސާނއީ  ުގަދްނކުރުާމއި، 

ގުުޅްނހުރި ިޚދުަމްތަތއް ފުާޅކުރުަމެށވެ. ީމގެ ިއތުުރން ަދއުަލުތގެ 

ިބްނ  ައަލްށ  ަރެށްއަގިއ   6 ޚަަރުދޮކްށެގން  ބަެޖުޓން  ާއންމު 

ިހްއކުަމްށަޓަކއި 7.4 މިިލައން ުރފިާޔ ހިެމެނއެވެ. 

ަމގު ެހދުުމގެ މަޝްޫރުއަތުކގެ ތެެރިއން ައއްޑޫ ިސޓީ ަމގު ެހދުުމގެ 

ެހދުަމށް މި  ެފްނވަަރަކށް  ަމުގަތއް ަރނގަޅު  މަްޝޫއުއާއއި މާލޭ 

ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެފުށނު މަޝްޫރއު ައދި ެއކި ަރްށަތުކަގއި ަރނގަޅު 

ެފންވަަރަކށް ަމުގ ެހދުަމށް 411.0 މިިލައން ުރފިާޔ ހިެމެނެއެވ.

ިސްއީހ ައިދ އިޖުިތމާީއ ޚުިދމަތް ަތަރްއީގުކުރްނ

ިސްއހީ ައދި އިުޖތިާމއި ާދއިާރައށް ީޕެއްސައއިޕީ ބަެޖުޓގެ 10.4 

ިއްނަސްއަތ ައިދ 875.9 މިިލައން ުރފިޔާ ާފްސޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ީމގެ ތެޭރަގއި ިސްއހީ ާދއިާރގެ ެފންވަރު ަރނގަުޅކުރުަމާށއި އުމްާރނީ 

ަވސީަލްތަތއް ާގއިުމކުރުުމގެ ަމަސްއަކްތަތަކށް 479.8 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ހިެމެނެއވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ލ.ގަުމަގއި އަަލށް އިމާާރްތކުރާ 

ެކްނސަރ ޮހސްިޕޓަލް އިމާާރާތއި ާރއްޭޖގެ 5 ަސަހަރްއެދްއަގިއ 

ޓަރޝަރީ ެފްނވަަރށް ޮހސްިޕޓަްލަތއް ތަަރްއީގކުރުުމގެ މަޝްޫރުއގެ 

ައދި  ހދ.ކުުޅުދްއުފށި  ގދ.ިތަނދޫ،  ރ.ުއނޫގފާރު،  ަދުށން 

ލ.ގަުމަގއި އަަލށް ަފށާ މަޝްޫރުއަތަކށް 123.2 މިިލައން ުރފިޔާ 

ހިެމެނއެވެ. ީމގެ ތެެރިއން ލ.ަގން ފިަޔަވއި ެއެހން ޮހސްިޕޓަުލަތއް 

ތަަރްއީގކުަރނީ ޮކްނޓްެރްކޓަރ ަފިއޭންނިސްނގގެ ުއސޫުލްނނެވެ. 

ލ.ަގން ޮހސްިޕޓަލް ތަަރްއީގކުރުަމށް ރާަވިއަފއިަވނީ ޯލުނން ަފިއސާ 

ޯހަދިއެގްނެނވެ. ީމގެ ިއތުުރން މި ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ހުުޅވި ައްއޑޫ 

ިއުކިއޓޯިރއަލް ޮހސްިޕޓަުލަގއި ެކތުލެބް ާގއިުމކުރުާމއި ޕްަރއިެވޓް 

ރޫމް ައދި ަހއިޕަބެިރކް ޗެމްބަރ ެހދުަމށް 23.3 މިިލައން ުރފިޔާ 

ހިެމެނއެވެ. 

ކުޅިވަރު  މަޝްޫރުއަތަކާށއި  ެއކި  ކުޅިވަުރގެ  ބަެޖުޓަގއި  މި 

ކުިރއެުރވުަމށް 327.8 މިިލައން ުރފިޔާ ާފްސޮކްށަފިއެވެއވެ. ިމއީ 

ތެޭރަގއި  ީމގެ  ިއްނަސްއަތެއވެ.   3.9 ބަެޖުޓގެ  ީޕެއްސައއިޕީ 

ގަލޮޅު  ްސޭޓިޑއަާމއި  ކްިރެކޓް  ާގއިުމކުރާ  އަަލށް  ހުޅުމާޭލަގއި 

ިއްނަޓނޭަޝނަލް މުބާާރްތަތއް ޭބއްޭވނެ  ަދނޑު ތަަރްއީގކުރުާމއި 

ެނޓްބޯލް  ައދި  ެޓިނސް  ޓޭބަލް  ާބްސެކޓްބޯލް،  ެފންވަުރގެ 

މި  ހިެމެނެއވެ.  މަޝްޫރުއަތއް  ާގއިުމކުރުުމގެ  ެސްނޓަރަތއް 

ިއްނިޑއާ  ހަމަެޖިހަފއިަވނީ  ެގްނިދއުަމށް  ކުިރައށް  މަޝްޫރުއަތއް 
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ައހަުރގެ  މި  ިމާއެއކު  ކްެރިޑުޓްނނެވެ.  ޮއފް  ަލިއން  ސަުރކާުރގެ 

ތެޭރަގއި ަފތުުރވެިރަކން ިއތުަރށް ޕްރޮޯމްޓކުރުަމާށއި ޫމދު ކުޅިވަރު 

ޕްރޮޯމްޓކުރުަމށް ާރއްޭޖގެ 8 ސަަރަހްއެދްއަގއި އަަލށް ަފށާ ަސރފް 

ެޝްކަތްއ ާގއިުމކުރުުމގެ މަޝްޫރުއ ާފަހަގކުެރެވއެވެ. 

ޯބިހާޔަވިހަކްނ ޯފުރޮކްށިދުންނ

2021 ަވނަ ައހަރު ޯބހިޔާަވިހކަުމގެ ައއު މަޝްޫރުއަތއް ެފށުަމށް 

ޭބުނންވާ ިއުކިއޓީ ިދނުަމށް ބަެޖުޓން ާޖގަ ީދަފއިާވެނެއވެ. ިމއީ 

ާދއިމީ ޮގެތްއަގއި ައހަަރކު 2000 ަހުއިސްނގ ުޔިނުޓގެ ިއުކިއޓީ 

ެދޭވނެ ޮގަތށް ބަެޖުޓޮކްށަފިއވާ ޕްޮރގްރާެމެކވެ. ިމޮގުތން، 2021 

ަހުއިސްނގ  ސޯޝަލް  ނޭަޝނަލް  ަފށާ  އަަލށް  ައހަރު  ަވނަ 

މަޝްޫރައށް 496.1 މިިލައން ުރފިޔާ ާއންމު ބަެޖުޓން ިއުކިއީޓގެ 

ޮގުތަގިއ ިދނުަމށް ާފްސޮކްށަފއިާވެނއެވެ. 

ަދުށން  ޕްރޮެޖްކުޓގެ  ަހުއިސްނގ  ެއޯފޑަބަލް  ިއތުުރން،  ީމގެ 

85.0 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދކުރުަމށް ަކނަޑއަަޅިއަފއިެވެއވެ. ައދި 

ިހނގަުމްނދާ މ.ކޮުޅުފށި، ބ.ތުާޅދޫ، ޅ.ަނިއފަރު، ތ.ތިމަަރުފީށަގއި 

100 ަހުއިސްނގ ުޔިނުޓގެ މަޝްޫރުއަތަކށް ޖުމުލަ 76.3 ިމިލައްނ 

ހދ.ކުުޅުދްއުފީށަގއި  ހިަމަނިއަފއިާވއިރު  ޚަަރުދކުރުަމށް  ުރފިޔާ 

ުރފިޔާ  މިިލައން   10.2 އެޅުަމށް  ުޔިނޓު  ަހުއިސްނގ   105

ެއކަޮމޑޭަޝން  ިބޭދީސްނގެ  ހުޅުމާޭލަގއި  ހިަމަނިއަފއިެވއެވެ. 

ޕޮްލކޯ  ުރފިާޔާއއި  މިިލައން   15.0 ާގއިްމކުރުަމށް  ެފސިިލީޓެއއް 

މި  ުރފިޔާ  މިިލައން   19.0 ިނންމުަމށް  ފްެލްޓސް  ަހުއިސްނގ 

ާދއިާރިއން ޚަަރުދކުރުަމްށެވސް ާފްސޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

ަތުއލީމާ ގުޅޭ ވީަސލަތްަތްއ ަތަރްއީގުކުރްނ

2021 ަވނަ ައހަރު ަތއުލީމާ ގުޅޭ ަވސީަލްތަތއް ތަަރްއީގކުރުުމގެ 

ާދއިާރިއން ެއންމެ ބޮޑު ޚަަރެދއް ިހނާގނީ ދަރުަމަވްނތަ ްސކޫލު 

 29.2 ައހަރު  ަވނަ   2021 ކަަމށް  މި  އިމާާރްތކުރުަމށެވެ. 

ިއތުުރން  ީމގެ  ބެެލެވެއވެ.  ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން 

ހުޅުމާޭލަގއި އިމާާރްތކުރާ ައއު ްސކޫލް އިމާާރަތށް 18.0 ިމިލައްނ 

 12 ްސކޫލް  ށ.ޯފަކިއދޫ  ަލާފކުެރޭވއިރު،  ިހނާގެނކަަމށް  ުރފިޔާ 

ކްާލސްރޫްމގެ 3 ބުރި އިމާާރތް ައދި މަްލޓި ޕާަޕސް ހޯަލށް 2021 

ަވނަ ައހަރު 8.6 މިިލައން ުރފިޔާ ިހނާގެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ހަަމެއެހންމެ ީސ.އެްޗ.ެއްސ.އީ 8 ބުީރގެ ކްާލސްރޫމް އިމާާރަތށް 

20.1 މިިލައން ުރފިޔާ ޚަަރުދކުރުަމށް ާފްސޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

އެެހިނެހްނ

ެއެހިނެހން  ތެެރިއން  ީޕެއްސައއިީޕގެ  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ާފަހަގޮކށްެލވޭ މަޝްޫރުއަތުކގެ ތެޭރަގއި ވަރލްޑް ޭބްނުކން ކުިރައށް 

ެރސިިލައްނސް  ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  އަރަބން  މޯލްިޑްވސް  ެގްނދާ 

ޕްރޮެޖްކަޓށް ޖުމުލަ 54.7 މިިލައން ުރފިާޔާއއި ސ ައތޮުޅގެ ެއކި 

ިމިލައްނ   19.2 ާގއިުމކުރުަމށް  ޯޒުނަތއް  ޓޫރިޒަމް  ަރްށަތުކަގއި 

ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  ެންޓޯވރކް  ޓެެރްސޓީިރއަލް  ޑިިޖޓަލް  ުރފިާޔާއއި 

ައދި  ުރފިޔާ  މިިލައން  ކޮމްޯޕަންނަޓށް 5.6  ޯލކަލް  ޕްރޮެޖްކުޓގެ 

ސ.ިހަތޫދަގއި  ައދި  ގދ.ިތަނދޫ  ލ.ޮފަނދޫ،  ހދ.ކުުޅުދްއުފށި، 

ރީަޖނަލް އެމަަޖްނސީ އޮޕަރޭަޝްނސް ެސްނޓަުރަތއް ާގއިުމކުރުަމށް 

ުރފިޔާ  މިިލައން   4.5 ޖުމުލަ  މަޝްޫރުއަތަކށް  ަފށާ  އަަލށް 

ަހއްުލކުރުަމާށއި  ޮތއްެޖުހން  މާޭލގެ  ިއތުުރން  ީމގެ  ހިެމެނއެވެ. 
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ރާސްޓްރަކްޗަރނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފް

ފިނޭންސް

އެންވަޔަރަމަންޓް

އެޑިޔުކޭޝަން

ހެލްތް

ންޕަވަރމަންޓްޔޫތު، ސޯްޕޓްސް އެންޑް ޮކމިއުނިޓީ އެ

ޑް އެގްރިކަލްޗަރފިޝަރީޒް، މެރިން ރޯިސރސަސް އެން

އެހެނިހެން

ޗާުޓ 63: 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކރި ޕީެއްސައިއޕީ ެއކި ާދިއރަާތަކްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

168.1

މާޭލަގއި  ޮގުތން  ިއތުުރކުރުުމގެ  ާޖގަ  ާޕްކކުާރނެ  ެވިހކަްލަތއް 

ުރފިޔާ  މިިލައން   7.5 ތަަރްއީގކުރުަމށް  އިމާާރތް  ާޕިކްނގ   2

ޚަަރުދކުރުަމށް ާފްސޮކްށަފއިާވެނެއެވ.

3.2 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ފްާސުކިރ ީޕެއްސައިއީޕ 

ޮއީފްސަތަކްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް

އެ  ަދނީ  ަތްނފީުޒކުެރިވެގން  މަޝްޫރުއަތއް  ީޕެއްސައއިޕީ 

ބެލުުމގެ  ިއދާާރަތގެ  ކަމާެބހޭ  ސަުރކާުރގެ  ގުޅޭ  މަޝްޫރުއައކާ 

ހަވާުލކުރެިވެގން  ަކުއްނސިުލަތކާ  ިމޮގުތން  ަދުށްނެނވެ. 

ަތްނފީުޒކުެރިވެގްނދާ މަޝްޫރުއަތުކގެ ބަެޖްޓެވސް ަހވާުލކުރެެވނީ 

އެ މަޝްޫރައކާ ގުޅޭ ެމްނޭޑޓް ޮއްނނަ ސަުރކާުރގެ ިއދާާރައާކއެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ަދއުަލުތގެ ިހްނގުުމގެ ޮއިނަގނަޑށް 

ައއި ަބދަާލެއކު ެއންމެ ިގނަ މަޝްޫރުއަތެކއް ަތްނފީުޒކުރަުމްނަދނީ 

ެއްނޑް  ަހުއިސްނގ  ޕްޭލިނންގ،  ނޭަޝނަލް  ޮއފް  ިމިންސޓްރީ 

ިއްނފްާރްސޓްަރކްޗަރ ިއްނެނވެ. ިމޮގުތން 2021 ަވަނ ައަހަރްށ 

ިއްނަސްއަތ   59.8 ޖުމުަލިއގެ  ީޕެއްސައއިޕީ  ަކނަޑއަަޅިއަފއިވާ 

މަޝްޫރއު ިހްނާގނީ އެ ިމިންސޓްީރްނނެވެ. 446 މަޝްޫރުއައަކށް 

ިމިންސޓްީރން  އެ  މަޝްޫރއު  ުރފިާޔގެ  މިިލައން   5,050.8

ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ހަމަެޖިހަފިއާވއިރު ޚަަރުދގެ ޮގުތން ެއންމެ 

ޯބހިާޔަވިހކަުމގެ  ިހްނގާ  ަރްށަތުކަގއި  ެއކި  ާފަހަގޮކށްެލެވނީ 

މަޝްޫރުއާއއި، ގްޭރޓަރ މާލެ ަކެންކިޓިވޓީ ބްރިާޖއި ގުިޅފަުޅަގއި 

ިއްނަޓނޭަޝނަލް ޯޕެޓއް ާގއިުމކުރުުމގެ ަމަސްއަކާތއި މުޅި ާރއްޖެ 

ަދތުުރަފތުުރެގ ނިޒާަމުކްނ ގުުޅވާލުުމގެ މަޝްޫރުއެއެވ.

ީޕެއްސައިއީޕެގ 13.9 ިއްނަސްއަތިއގެ ިހްއާސައާކެއކު ެދަވަނައށް 

ެއންމެ ބޮޑު ޚަަރެދއް ކުރުަމށް ހަމަެޖިހަފއިަވނީ ިމިންސޓްރީ ޮއފް 

ިފޭންންސައށް  ޮއފް  ިމިންސޓްރީ  ެމދުވެިރޮކށެވެ.  ިފޭންނސް 

ުކްނުފްނަޏުކން  ިހްއާސވާ  ަދއުަލތް  ަކނަޑއަަޅިއަފިއަވނީ 

ަތްނފީުޒކުރާ ަދއުަލުތން ޯލނު ަނާގަފިއވާ ުނަވތަ ަދއުަލަތށް ހިލޭ 

ަދުށން  ބެލުުމގެ  ިމިންސޓްީރގެ  މި  މަޝްޫރުއަތެކވެ.  ލިބޭ  ެއހީ 
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ޖުމުލަ 1,172.9 މިިލައން ުރފިޔާ 4 މަޝްޫރައަކށް ޚަަރުދކުރުަމށް 

މި  ހިަމާނަފެއެވ.  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021 ަވީނ 

ިމިންސޓްީރގެ ޚަަރުދގެ ތެޭރަގއި ހިެމނޭ ޕްރޮެޖްކްޓަތުކގެ ތެެރިއން 

ޚަަރުދެގޮގުތން ެއންމެ ާފަހަގޮކށްެލެވނީ، މޯްލޑިްވސް ެއއަރޯޕްޓސް 

ިއްނަޓނޭަޝނަލް  ިހްނގާ ވެާލނާ  ެމުދވެިރޮކށް  ކޮމްެޕނީ ލިިމެޓޑް 

ޕްރޮެޖްކާޓއި  ެހދުުމގެ  ޓަރިމނަލް  ައދި  ަރްނވޭ  ެއއަރޯޕުޓގެ 

ަހުއިސްނގ ޑިވެލޮޕްަމްނޓް ކޯޕަރޭަޝން )އެްޗީޑސީ( ެމދުވެިރޮކށް 

ިހްނާގ ހުޅުމާލެ ައއިަލންޑް ިޑވެލޮޕްަމްނޓް މަޝްޫރުއެއެވ.

ތެެރިއން  ީޕެއްސައއިީޕގެ  ާފްސކުރި  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

 7.0 ަކނަޑއަަޅިއަފއިަވނީ  ޚަަރެދއް  ޮބޑު  ެއންމެ  ިތްނަވަނައށް 

ެއންވަޔަަރންަމްނަޓށެވެ.  ޮއފް  ިމިންސޓްރީ  ިއްނަސްއަތާއެއކު 

ިމޮގުތން 36 މަޝްޫރުއައަކށް ޖުމުލަ 593.5 މިިލައން ުރފިޔާ 

ހިަމަނިއަފިއެވއެވެ.  ބަެޖުޓަގއި  ީޕެއްސައއިޕީ  ިމިންސޓްީރގެ  މި 

ެއންމެ  ޚަަރުދެގޮގުތން  ާފްސޮކްށަފއިވާ ބަެޖުޓަގއި  ައށް   2021

ަފންުޑން  ގްީރން  ައދި  ޯލނު  ެއހީ،  ހިލޭ  ާފަހަގޮކށްެލެވނީ 

ެއންވަޔަރަަމްނޓަލް  މާލެ  ގުޭރޓަރ  ިހްނގާ  ަރްށަތުކަގއި  ެއކި 

ާއއި  ޕްރޮެޖްކޓް  ެމނޭޖްެމްނޓް  ޭވްސޓް  ެއންޑް  އިމްޕްޫރވްަމްނޓް 

ިހްނގާ  ަރްށަތުކަގއި  ެއކި  ަފންުޑން  ޓްަރްސޓް  ައދި  ެއހީ  ހިލޭ 

މޯލްިޑްވސް ކްީލން ެއްނވަޔަރަަމްނޓް ޕްރޮެޖްކޓެވެ. ެދން ެއންމެ 

ާފަހަގޮކށްެލެވނީ ހިލޭ ެއހީ، ޯލނު ައދި ޓްަރްސޓް ަފންުޑން ެއކި 

ަރްށަތުކަގއި ިހްނގާ ިއާއަދކުަރިނވި ަހަކަތިއގެ މަޝްޫރުއކަުމަގިއވާ 

ޕްރިެޕއަިރްނގ ައުއޓަރ ައއިެލްނޑް ފޯރ ަސްސެޓިއނެބަލް ެއނަރޖީ 

ިޑވެލޮޕްެމްނޓް ޕްރޮެޖްކެޓެވ.

ީމގެ ިއތުުރން ިމިންސޓްރީ ޮއފް ހެްލަތށް ީޕެއްސައއިޕީ 2021 

ެގ 3.7 ިއްނަސްއތަ ިހްއާސކުެރެއވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ާރއްޭޖގެ 4 

ސަަރަހްއެދްއަގއި ިއތުރު ޓަރޝަރީ ޮހސްިޕޓަލް ާގއިުމކުރުަމާށއި 

ަތްނަތުނގެ  ިޚދުަމްތދޭ  ިސްއހީ  ޮހސްިޕޓަުލަތާކއި  ހުރި  ިމހާރު 

ެފންވަރު ަރނގަުޅޮކށް ިޚދުަމތް ފުިރހަަމކުރުަމށް 76 މަޝްޫރުއައަކށް 

316.1 މިިލައން ުރފިާޔ ަކނަޑއަަޅިއަފިއެވެއެވ.

ީޕެއްސައއިޕީ މަޝްޫރުއަތއް ަކނަޑއަަޅިއަފިއވާ ެއެހން ޮއީފްސަތުކގެ 

ާގއިުމކުރުަމށް  ިއްނފްާރްސޓްަރކްޗަރ  ކުޅިވަާރގުޅޭ  ތެެރިއން 

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔތު ެއންޑް ސްޯޕްޓްސައށް ޖުމުލަ 300.8 

އިރު  ަކނަޑއެިޅަފިއވާ  މަޝްޫރުއައށް   262 ުރފިާޔގެ  މިިލައން 

މާެލާއއި ައތޮުޅަތުކގެ ްސކޫްލަތާކއި ަތއުލީމީ ާދއިާރައށް ޭބުންނވާ 

ިއްނފްާރްސޓްަރކްޗަރ ާގއިުމޮކށް، ކުަރންެޖހޭ ެއްކސްޭޕންަޝްނާއއި 

ެއެހިނެހްނ ަތަރްއީގައްށ 155 މަޝްޫރުއައަކށް 340.7 ިމިލައްނ 

ުރފިާޔ ަކނަޑއަަޅިއަފިއެވެއވެ. )ާޗޓު 63(
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ލަފާކުރި ރިވަޒްކުރި އެކްޗުއަލް

ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ ެއ ައަހެރްއެހ ައގުްނ )މިލަިއްނ ުރފާިޔއިްނ( 86,787.9  57,941.6  66,371.9  83,788.7  90,441.7 

ުއެފްއުދްނތިެރަކްނ ާދިއީމ ައގުްނ )މިލަިއްނ ުރފާިޔިއްނ( 77,161.9  54,540.6  61,902.2  79,611.7  87,648.3 

 10.1  28.6  13.5  (29.3) ުއެފްއުދްނެތރިަކްނ ުކރިައާރ މްިނަވުރ )%( 7.0 

ޖުމުަލ އާމްަދީނއާިއ ހިލޭ އީެހ )މިލަިއްނ ުރފާިޔިއްނ( 23,231.8  14,692.8  21,128.5  23,076.6  27,650.2 

ެޓުކުހެގ ޮގުތަގއި ލިބޭ ާއްމަދނީ 16,530.5  10,138.2  10,895.4  14,401.1  18,186.8 

ްޓްކްސ ޫންނ ޮގްތޮގުތްނ ލިބޭ ާއްމަދނީ 5,609.9  2,502.1  8,019.1  6,723.3  7,630.4 

ހިޭލ ެއހީ ައދި ެއެހނެިހްނ 1,175.5  2,134.9  2,226.3  2,258.2  2,165.6 

 (332.6)  (306.1)  (12.3)  (82.4)  (84.1) ަކނޑްަނ: ަސްބސިޑިައރީ ޯލުންނ ައނުބާރ ލިބޭ

ޖުމުަލ ަބޖެުޓ )މިލަިއްނ ުރފާިޔއިްނ( 30,128.2  31,787.1  34,922.7  44,977.9  40,846.1 

ރިަކަރްންޓ ަޚަރުދ 21,372.0  20,876.9  21,638.1  22,099.6  22,618.2 

ެކޕަިޓްލ ަޚަރުދ 8,756.3  10,910.2  13,284.6  22,878.3  18,228.0 

ަޕްބލްިކ ެސްކަޓރ އްިނެވްސްޓަމްންޓ ްޕޮރްގާރްމ 4,628.6  5,563.7     8,441.5  13,559.4  13,076.4 

ޖުމުަލ ަޚަރުދ )މިލަިއްނ ުރފާިޔއިްނ( 28,994.7  30,627.7  33,431.5  38,598.4  38,250.3 

 (10,600.1)  (15,521.8)  (12,303.0)  (15,934.9)  (5,762.9) ަބޖެުޓ ޑެފިިސްޓ )މިލަިއްނ ުރފާިޔިއްނ(

-11.7% -18.5% -18.5% -27.5% -6.6% ަބޖެުޓ ޑެފިސިްޓ )ޮނިމަނލް ޖީީޑޕީގެ ންިސަބުތްނ(

ަދުއލުަތގެ ަދަރިނ )މިލަިއްނ ުރފާިޔިއްނ( 67,961.2  85,529.7  90,913.1  98,519.2  104,395.8 

ބުޭރެގ ަފާރްތަތުކްނ 22,030.2  29,960.1  38,118.2  40,032.6  46,848.2 

ާރްއޖެޭގ ަފާރްތަތުކްނ 32,227.0  40,408.5  40,888.9  47,527.9  47,960.3 

ެގެރްނޓީދަީފއިާވ ަދަރނި 13,704.0  15,161.0  11,906.0  10,958.7  9,587.3 

115.4% 117.6% 137.0% 147.6% 78.3% ަދަރިނ )ޮނިމަނލް ީޖީޑޕީގެ ންިސަބުތްނ(

- -  (102.8) ެބލެންްސ ޮއފް ޕަޭމްންޓްސ )މިލަިއްނ އެެމިރކާ ޑޮލުަރްނ( 42.0  45.8 

- -  (1,379.7)  (1,099.0)  (1,513.3) ަކަރްންޓ ެއަކުއްންޓ ެބެލްންސ

- -  (1,276.9)  (1,427.6)  (1,940.8) ަފއިޭންނަޝްލ ެއަކުއްންޓ ެބެލްންސ )ރަިޒރްވ ައދި ެއާއ ުގުޅްނުހރި ައއިަޓްމަތްއ ުނާލ(

- - -32.1% -29.2% -26.9% ަކަރްންޓ ެއަކުއްންޓގެ ޑެފިސިްޓ )ޮނިމަނލް ޖީީޑޕީގެ ންިސަބުތްނ(

- - ރްަސީމ ރިޒާރވް )މިލަިއްނ އިެމިރކާ ޑޮލުަރްނ( 753.3  799.1  696.3 

- - 3.6% -1.0% 0.2% އްިނފްލަޭޝްނ ޭރްޓ )ނަޭޝަނލް(

*މި ތާވަލު އެކުލަވާލާފައި ވަނީ 31 ޮއކްޓޫބަރުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާޮކށެވެ.

ަމުއޫލާމުތ: މިންިސްޓރީ ޮއްފ ފޭިންންސ، ޯމްލޑިްވްސ ަމނަިޓރީ ޮއޯތރިޓީ، ޭނަޝަންލ ބިުއޯރ ޮއްފ ްސެޓޓްިސޓިްކްސ

ދެިވިހާރއްޖޭގެ އިގުތާިސުދގެ މުިހއްމު މްިނަގނޑަުތްއ 2019 - 2023



124

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 1: ޮކވިޑް-19 ގެ ރެޕިޑް ިއޮކޮނިމކް އިމްޕެކްްޓ ެއެސްސަމްންޓ

ުދނިޭޔގެ ެއެހން ަގއުުމަތއް ަފަދިއން ާރއްެޖެވސް ކޮިވޑް-19 ގެ ނުަރްއކަުލން ިއްސިތްސނާ ެވެގްނުނެވއެވެ. ެއޮގުތން ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސުދަގިއެވސް 

ޮކންޒަމްޕްަޝާނއި، ިއންެވްސޓްަމްންޓަތއް ައދި ާއންުމޮގެތްއަގއި ވިަޔފާިރައާށއި، ސަޕްަލއި ެޗިއްނަތަކާށއި ާމެކޓް އޮޕަރޭަޝްނަތަކށް ބޮޑު ީހނަުރކަެމއް 

ލިިބެގްނ ދިަޔއެެވ. ައދި ިމ ަކްނކަުމެގ ސަބަުބްނ ަދއުަލަތށް ލިޭބ އާްމަދނީެވސް ަވީނ ަދަށްށޮގްސަފެއެވ.

މާރިޗު 7 ަގއި ާރއްެޖިއން ފުަރތަމަ ަފހަަރށް ޮކވިޑް-19 ައށް ަފްއސިވި ބަލިީމހާ ެފނުާމއި، 22 ޮއްކޓޫބަރު އާ ދެެމދު 11,358 ޕޮިޒޓިވް ޭކސް 

ީމުހން  ޕޮިޒޓިްވވާ  ާރއްޭޖަގއި  ެއޮގުތން  ީމުހން ަވނީ ނިާޔެވަފެއވެ.  ައދި 37  ީމުހްނނެވެ.  ެފިނަފއިާވއިރު، ބަިލން ަރނގަުޅެވަފިއަވނީ 10,383 

މަުރވާ ޭރޓު ހުރީ 0.3 ިއްނަސްއާތަގެއވެ. )ުދނިޭޔގެ ެއވަރެޖް: 2.8 ިއްނަސްއތަ( ިމއީ ބަލިަމުޑކަެމްއަގއި ަގއުެމްއގެ ިސްއހީ ނިޒާުމގެ ާޕފޯަމްނސް 

ެދެނަގތުަމށް ޭބުންނކުެރވޭ ެއންމެ ުމިހންމު ަތާފްސިހސާބެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ޖުމުލަ ޕޮިޒިޓވް ޭކްސަތުކން، ާރއްޭޖަގއި ބަިލން ަރނގަުޅވާ ޭރޓު ހުރީ 

91.4 ިއްނަސްއަތިއަގެއވެ. )ުދނިޭޔގެ ެއވަރެޖް: 74.7 ިއްނަސްއތަ( މި ދެ ިއްނިޑޭކޓަރ ައށް ބެިލކަުމަގއިވިަޔސް، ާރއްޖެ ަވނީ މި ބަލިަމުޑކަުމަގއި 

ެއންމެ ަރނގަޅު ަނތީާޖަތެކްއ ާހސިުލކުިރ ަގއުުމަތުކގެ ތެޭރަގެއެވ.

ެއޮގުތން  ލިިބަފއެވެ.  ީހނަުރކަެމއް  ބޮޑު  ަވނީ  ިއުގިތާސަދށް  ާރއްޭޖގެ  ބަލިމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން  ގެ  ކޮިވޑް-19  ނަަމެވސް،  ހުރި  ިމެހން  ަކން 

ަފތުރުވެިރކަަމކީ ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސަދށް ީސާދޮގުތްނާނއި ުނީސާދޮގުތން ބޮޑު ިހްއާސެއއް ކުރާ ާދއިާރެއްއކަުމން، 2020 ަވނަ ައހަރު މި ާދއިާރައށް 

ައިއްސަފއިވާ ީހނަުރަކން ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސަދށް ިއްނިތާހައށް ިއުހާސްސކުރެުވނެވެ. ެއޮގުތން 12 މާރިޗު 2020 ަގއި ިސްއހީ ުކއްލި ނުަރްއކަުލގެ 

ހާަލތު ިއއުާލނު ކުެރވި، 27 މާރިުޗަގއި ަވނީ ޮއްނ-އަަރިއވަލް ޓޫިރްސޓް ވިޒާ ޫދކުުރން ަވުގީތޮގުތން ުހްއޓާަލިއަފެއވެ. ައދި ފުރަަބްނުދގެ ހާަލުތަގއި 

ިދގު ުމްއަދަތަކށް ޮއތުަމްށަފހު 15 ޖުަލިއަގއި ޯބޑަުރަތއް ހުުޅވާލެވި، ިރޯސޓު އޮޕަޭރްޓކުަރން ެފށުުމގެ ުހްއދަ ެދިވެގްނދިަޔއެވެ. ައދި ެގްސްޓަހުއސް 

ިހްނުގްނެވްސ ޮއަގްސާޓިއ ސެްޕެޓންބަރު ަމހު ެފށި، ަބިއނަްލައގުވާމީ ަވިއެގ ަދތުުރަފތުުރެވސް ަމޑުމަުޑން ެފިށެގްނ ދިަޔއެވެ. 

ކޮިވޑް-19 އާ ގުިޅެގން ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސަދާށއި ވިަޔފާިރަތަކށް ކުރިަމިތެވަފއިވާ ަދިތަތުކން އަަރިއަގތުަމށް ސަުރކާުރން ެއކުލަވާަލިއަފއިވާ “ިއޮކނޮިމކް 

ރިީލފް ެޕކޭޖް” ާއއި ބަލިަމުޑކަމާ ގުިޅެގން ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ެއިކެއކި ަކްނކަަމށް ޖުމުލަ 2.5 ބިިލައން ުރފިޔާ ެއަކަށއަަޅިއަފިއެވެއވެ. ިއޮކނޮިމކް 

ރިީލފް ެޕކޭުޖގެ ަދުށން ޚަަރުދކުރި ަކްނކަުމގެ ތެޭރަގއި ޮކވިޑް-19 ގެ ސަބަުބން އާްމަދީނައށް ައސަުރޮކްށަފއިވާ ފަާރްތަތަކށް ިއްނކަމް ސަޯޕޓް 

އެލަަވްނާސއި، ކަަރްނޓު ސަްބިސޑީ ާއއި، ިރޯސުޓަތާކއި ެއެހިނެހން ޮބެޑތި ވިަޔފާިރަތާކއި، ުކދި ައދި ެމދު ަފްނީތގެ ވިަޔފާިރަތާކއި، އަިމއްލަ 

ަމަސްއަކްތކުރާ ފަާރްތަތަކށް ިރަކވަރީ ޯލުނޫދކުުރން ހިެމެނއެވެ. ިސްއހީ ައދި އިުޖތިާމއީ ަކްނކަަމށް ކުެރުވނު ޚަަރުދަތުކގެ ތެޭރަގއި ޭބްސފަރުާވައށް 

ޮހސްިޕޓަލް  ެފސިިލީޓަތާކއި،  ކަަރްނީޓނު  ަކްނކޮުޅަގއި  ެއކި  ާރއްޭޖގެ  ިއތުުރން،  ަތެކީތގެ  ޯހދާ  ޮގުތން  ިޚދުަމްތިދނުުމގެ  ޚަަރާދއި  ކުެރުވނު 

އަްޕގްޭރުޑކުުރން ައދި ަބއްަޔށް ފަުރާވކުރުަމާށއި ެދެނަގތުަމށް ޭބުންނކުެރވޭ ސާާމަނށް ޮކްށަފިއވާ ކެިޕޓަލް ޚަަރދު ހިެމެނއެވެ. ެއޮގުތން މި ަފިއސާ 

ަމުހން ަމަހށް ޚަަރުދކުެރުވުނ ޮގުތގެ ޚުާލާސެއއް ތިީރަގއިވާ ތާވަުލަގިއ އެަވީނެއެވ.
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މި ެއެސސްަމްނުޓަގއި 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ައްނދާޒީ ިހސާުބަތއް ެދެނަގތުަމށް “ެއުނއަލް ޓްެރންްޑސް ޮމޑެލް” ެއއް ަތއްޔާުރޮކށް 2000 ިއން 

2019 އާ ހަަމައށް، ައދި 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ފުަރތަމަ ދެ ުކާއޓަުރގެ ީޖޑީޕީ ައަދުދަތާކއި، ފުަރތަމަ ިތން ުކާއޓަުރގެ ިފްސކަލް ަނންބަުރަތއް 

ޭބުންނޮކްށަފއިާވެނެއވެ. ައދި މި ެއެސސްަމްނުޓަގއި ޭބުންނޮކްށަފިއވާ ަމިއަގނޑު ެއސަމްޕްަޝްނައކީ 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ިއުގިތާސދީ ައދި 

ިފްސކަލް ިހސާުބަތަކށް ައހަުރން ައހަަރށް ައްނާނނެ ަބދަުލަތަކކީ ފުަރތަމަ ޭދއް ނުަވތަ ިތން ުކާއޓަުރަގއި ައިއްސަފއިވާ ަބދަުލަތްއކަުމަގއި ބެލުެމެވ.

ިމޮގުތން ެހިދަފއިވާ ަތހުލީުލަތުކން ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިބޭ އާްމަދީނާއއި، ޕްަރއިެވޓް ޮކންޒަމްަޝން، ވިަޔފާރި، ަތެކއްާޗއި ިޚދުަމުތގެ ެއްކސްޯޕޓު 

ައދި ރެިމަޓްނާސއި ވަަރށް ބޮަޑށް ގުިޅަފއިާވަކން ާފަހަގިވެއވެ. ެއޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަރު ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ލިބޭ އާްމަދނީ ަދަށްށާދން ދިާމވާ 

ަމިއަގނުޑ ސަބަަބކީ ިމ ާދއިާރަތަކްށ ޮކވިްޑ-19 ެގ ސަބަުބން ައސަުރޮކްށަފިއާވީތެއެވ.

ިމއާ ޚިާލަފށް ބަެޖޓު ެޑިފިސާޓއި ަފތުރުވެިރކަުމގެ ާދއިާރގެ ުދެވއްޔާ ދެެމދު ަވނީ “ެނެގިޓވް ކޯރިލޭަޝން” ެއކެވެ. ެއއީ ަފތުުރވެިރަކން ަދަށްށާދނަމަ، 

ެޑިފިސޓް ޮބޑުެވެއވެ. ައދި ަފތުުރވެިރަކން ކުިރއަާރނަމަ، ެޑިފިސޓް ުކޑަެވެއވެ. ައދި ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ިއތުުރވާ ިމންވަރު ަދއުަލުތން ިސްއހީ ާދއިާރައށް 

ކުރާ ޚަަރަދާށއި، ކެިޕޓަލް ޚަަރުދަތކާ ގުިޅަފިއެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ަދއުަލުތން ިސްއހީ ާދއިާރައށް ކުރާ ޚަަރާދއި ބަެޖުޓގެ ކެިޕޓަލް ޚަަރުދަތއް ިއތުުރވާ 

ިމްނވަާރއި، ަދއުަލުތގެ ދަަރނި ިއތުރުވާ ިމްނވަރާ ަވނީ ވަަރށް ބޮަޑށް ގުިޅަފެއވެ. ީމގެ ާމަނައކީ، ބަެޖުޓން ިސްއހީ ަކްނކަަމށް ކުރާ ޚަަރާދއި ކެިޕޓަލް 

ޚަަރދު ިއތުރުެވަފިއަވީނ ދަަރްނާޏިއ ާދދި ެއްއ ހަަމެއްއަގއެވެ. 

މި ެއެސސްަމްނުޓަގއި މި ައހަަރށް ަލާފކުރާ ބަެޖޓު ެދެނަގތުަމށް ޭބުންނޮކްށަފިއާވނީ ސެްޕެޓންބަރު 2020 ގެ ނިޔަަލށް ިހނާގަފިއވާ ޚަަރުދަތާކއި 

ަގއި  މޮޑެލް”  “ިއންުޕްޓ-ައުއޓްުޕޓް  ޭބުންނޮކްށަފއިވާ  ެދެނަގތުަމށް  އާްމަދނީ  ަލާފކުރާ  ައހަަރށް  މި  ިހސާުބަތަކެށވެ.  މާލީ  އާްމަދީނގެ  ލިިބަފިއވާ 

ޮކންޒަމްޕްަޝން، ިއންެވްސޓްަމްނޓް ައދި ެއްކސްޯޕަޓށް ައްނާނނެ ަބދަުލގެ ައްނދާޒާ ެއކުަލަވއިަލިއަފިއާވެނއެވެ. ެއޮގުތން ޕްަރިއެވޓް ެސްކަޓރގެ 

ަތާފްސިހސާބު ެއަކިށެގންވާ ިމްނވަަރށް ެނތުުމން، ޕްަރިއެވޓް ޮކންޒަމްޕްަޝން ައދި ޕްަރިއެވޓް ިއްނެވްސޓްަމްނަޓށް ައއި ަބދަލު ާވނީ ލިެބްނހުރި 

ަމއުލޫާމުތގެ އަީލަގއި ަލާފޮކްށަފއެވެ. ައދި 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ޕަބްިލކް ިއންެވްސޓްަމްނޓް ައދި ޕަބްިލކް ިއންެވްސޓްަމްނަޓށް ައްނާނނެ ަބދަލު 

ައްނދާާޒޮކްށަފއިާވނީ ސެްޕެޓންބަުރގެ ނިޔަަލށް ިހނާގަފިއވާ ޚަަރުދަތަކށް ިރއާަޔްތޮކްށަފެއވެ. ެއްކސްޯޕޓު ެދެނަގތުަމށް ިރއާަޔްތޮކްށަފއިާވނީ ައހަުރގެ 

ިމާހަތަނށް ެއްކސްޯޕުޓކުރެުވނު ުމދަަލާށއި ަފތުރުވެިރން ޒިޔާަރްތކުރި ިމންވަަރށް ިރއާަޔްތޮކެށެވ.

ތަާވލު 1.1: ޮކވިޑް-19 އާއި ގުިޅގްެނ ަމުހްނ ަމަހްށ ަޚަރުދކެުރިވަފިއވާ ޮގުތގެ ޚުލާާސ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ޖުމުަލ ޮއކްޓަޫބުރ ެސޕްެޓްނަބުރ ޮއަގްސުޓ ޖުލިައ ޖްޫނ މޭ ެއޕްރީލް މިާރުޗ ެފުބުރަވީރ

1,152.6 121.9 54.6 279.0 37.1 408.6 151.5 100.0 0.0 0.0 އިޮކޮނމިކް ރިލީފް ޕެކޭޖް

1,296.3 47.9 104.3 110.5 93.7 102.5 350.2 360.2 125.2 1.8 ސިއްހީ އަދި އިޖުރިމާއީ ކަންކަމަށް 

2,448.9 169.8 159.0 389.5 130.8 511.0 501.7 460.2 125.2 1.8 ޖުމުަލ

22 ޮއކްޓޫބަރު 2020 ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ މައުލޫމާތު
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ަމީތަގއިވާ ހިަމާނަފއިވާ ަމއުލޫާމުތގެ އަީލަގއި ެހުދނު ަތހުލީުލން ަދްއާކޮގުތަގއި ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދީ ުދވެލި 28.8 ިއްނަސްއަތިއން ަދަށްށާދެނއެވެ. 

ައދި ެއންމެ ބޮޑު ައސަެރއް ކުާރނީ ަފތުރުވެިރކަާމއި ަދތުުރަފތުުރގެ ާދއިާރައްށކަަމށް ބެެލެވެއވެ. ިމޮގުތން ަފތުުރވެިރކަުމގެ ާދއިާރަގއި ަމަސްއަކްތކުރާ 

ުނަވތަ  ެގއްޭލެނކަަމށް  ައހަރު  މި  ވަީޒފާ  ުމަވއްަޒުފްނގެ  ިއްނަސްއތަ   46.0 ާދއިާރގެ  ަދތުުރަފތުުރގެ  ައދި  ިއްނަސްއތަ،   60.6 މުަވއްަޒުފްނގެ 

ެގއްިލަފއިާވކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަަބކީ، ަފތުރުވެިރކަާމއި ަދތުުރަފތުުރގެ ާދއިާރގެ ޕްަރިއެވޓް ޮކންޒަމްޕްަޝން 50.0 ިއްނަސްއަތިއން ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެެލޭވީތއެވެ. 

ައދި މި ާދއިާރަތުކގެ ޕްަރއިެވޓް ޮކންޒަމްޕްަޝނާެބހޭ ަމއުލޫާމތު ާރއްޭޖަގއި ެއަކީށެގންވާ ިމްނވަަރށް ެއްއކުރެިވަފއި ެނތުުމން، ލިެބްނހުރި ަމއުލޫާމުތގެ 

އަީލަގއި ަހަދިއަފއިވާ ައްނދާާޒެއެކވެ. ަދތުުރަފތުުރގެ ޕަބްިލކް ިއްނެވްސޓްަމްނޓް 35.0 ިއްނަސްއަތިއން ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެލެެވނީ ައހަުރގެ ިމާހަތަނށް 

ބަެޖުޓން ަދތުުރަފތުަރށް ޮކްށަފިއވާ ޚަަރަދށް ބެލުަމްށަފހު ެހިދަފއިވާ ައްނދާާޒަތުކގެ އަީލަގެއވެ. ައދި ަދތުުރަފތުުރގެ ޕްަރިއެވޓް ިއްނެވްސޓްަމްނޓު 

ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެެލުވނު ނަަމެވސް، އެ ިމންވަރާ ާގަތށް ސަުރކާުރން އެ ާދއިާރައށް ިއްނެވްސުޓކުރާ ިމްނވަރު ިއތުރުާވެނކަަމށް ބެލެެވއެވެ. ައދި 

ިމއީ ސަުރކާުރގެ ެއިކެއކި ކެިޕޓަލް ޚަަރުދަތއް ައހަުރގެ ިމާހަތަނށް ިހނގަުމްނައއި ޮގަތށް ބެލުަމްށަފހު ޯހިދަފިއވާ ައްނދާާޒެއެކވެ. ީމގެ ިއތުުރން، މި 

ާދއިާރަތުކގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި ިބާނެވަފއި ޮއްނަނނީ ެއްކސްޯޕުޓކުރާ ިޚދުަމުތގެ ަމއްަޗށް ކަުމަގއިާވތީ ޮކވިޑް-19 ގެ ސަބަުބން 

ިމ ެދ ާދއިާރގެ ެއްކސްޯޕަޓށް ަވީނ ޭއގެ ޭނެދވޭ ައސަުރޮކްށަފެއެވ.

ާއންމު  ިއްނަސްއތަ،   22.9 ަމަސްއަކްތތެިރްނގެ  ާދއިާރގެ  އިމާާރްތކުރުުމގެ  ތެޭރަގއި  ާދއިާރަތުކގެ  ިއތުރު  ބަލާަލިއަފއިވާ  ެއެސސްަމްނުޓަގއި  މި 

 13.7 ހިެމޭނޮގަތށް(  )ަމްސވެިރން  ަމަސްއަކްތތެިރްނގެ  ާދއިާރގެ  ަދނުޑވެިރކަުމގެ  ައދި  ިއްނަސްއތަ   15.1 ަމަސްއަކްތތެިރްނގެ  ވިަޔފާީރގެ 

ިއްނަސްއތަ ީމުހްނގެ ވަީޒފާ މި ައހަރު ެގއްޭލެނކަަމށް ބެެލެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން ަގއުުމގެ ުމްސަތގުބަލު ިބާނކުރުުމަގއި ުމިހންމު ރޯެލއް ައާދކުރާ 

ަތއުލީުމގެ ާދއިާރގެ ަމަސްއަކްތތެިރްނގެ 4.4 ިއްނަސްއތަ ީމުހްނގެ ވަީޒފާ ެގއްޭލެނކަަމށް ބެެލެވެއވެ. ައދި ީމގެ ަމިއަގނޑު ސަބަަބަކށް ެވަފއިަވނީ 

ޮކިވޑް-19 ގެ ސަބަުބން ިއުގިތާސަދށް ކުރިަމތިެވަފއިވާ ީހނަުރކަުމގެ ސަބަުބން ާއންުމޮގެތްއަގއި ޕްަރިއެވޓް ޮކންޒަމްޕްަޝން ައދި ިއްނެވްސޓްަމްނޓް 

ާއދަޔާ ޚިާލަފށް ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެެލޭވީތއެވެ. ައދި މި ބަލިމަުޑކަުމގެ ސަބަުބން ކުރާ ޭނެދވޭ ައސަރު ކުަޑކުރުަމށް ސަުރކާުރން އަާޅަފިއވާ ފިަޔވަުޅަތއް 

އެިޅަފއި ުނާވނަމަ ިމ ާދއިާރަތަކްށ ކުރާ ައސަރު ިމައްށވުެރ ޯގްސާވެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ިމޮގުތން މި ައހަރު ަދއުަލުތގެ ޖުމުުލަ އާްމަދނީ 48.8 ިއްނަސްއަތިއން ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެލެޭވއިރު، ަދއުަލުތގެ ޚަަރދު 0.6 ިއްނަސްއަތިއން 

ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެެލެވެއެވ. ައދި ީމެގ ސަބަުބން 16.6 ބިިލައން ުރފިާޔިއން ބަެޖޓު ެޑިފިސްޓާވެނކަަމށް ބެެލެވެއެވ.

ާރއްެޖަފދަ ެއެހން ުކދި ޖަޒީރާ ަގއުުމަތއް ހިެމނޭ )ިސްޑސް( ގެ ަގއުުމަތަކށް ބަަލއިާލއިރު، ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު ަފތުުރވެިރކަަމށް ބަޯރސާެވަފއި ޮއްނނަ 

ިމންވަރު ާއދަޔާ ޚިާލަފށް ޮބުޑަކން ާފަހަގކުެރެވެއވެ. ެއެހްނކަުމން، ޮކިވޑް-19 ގެ ބަލިަމުޑކަުމގެ ސަބަުބން ިއުގިތާސަދށް ެއންމެ ބޮޑު ީހނަުރކަެމއް 

ައިއ ަގއުުމަތުކގެ ތެޭރަގއި ާރއްެޖ ހިެމެނއެވެ. 

ޯނުޓ: މި ެއެސްސަމްނުޓެގ ައްނާދާޒަތާކއި، 2021 ަވަނ ައަހުރެގ ަބެޖުޓ ަތްއާޔުރުކުރަމްށ ަހާދަފއިާވ އުިގތާިސދީ ައްނާދާޒަތާކިއ، ަބެޖުޓ ައްނާދާޒަތާކއި ަތާފުތުވްނ ެއަކށީެގްނެވެއެވ. ެއއީ 

މި ެދ ަމަސްއަކްތ ހިނާގަފއިާވނީ މިނަިވްނަކާމެއުކ، ަވކި ެދ ަމަސްއަކެތްއެގ ޮގުތަގެއެވ. ައދި މި ެއެސްސަމްނަޓކީ ަމޖިލަިހްށ ަބެޖުޓ ުހަށެހުޅުނ އިުރުކރިަޔްށ ދިަޔ ަމަސްއަކަތަކްށ ާވތީ، 

ެއެސްސަމްނުޓެގ ެއްނެމ ަފުހެގ ަނތާިޖަތާކެއުކ ރިޯޕެޓްއ ާޝއިުއުކެރޭވެނެއެވ. 

ަމއުލޫމާތު: ވަރލްޑް ހެލްތު ޮއގަނައިޒޭޝަން، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ ޮއޯތރިޓީ، ނޭޝަނަލް ބިއުޯރ ޮއފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް، މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޓޫރިޒަމް
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 2: ާރްއޖޭގެ އިގުތާިސުދ ސިްނަދފުާތުކުރްނ

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދީ ުއެފްއުދްނތެިރކަުމގެ 25 ިއްނަސްއތަ ިހްއާސކުަރނީ ަފތުުރވެިރކަުމގެ ާދއިާރިއްނެނވެ. ައދި ިގނަ ެއެހިނެހން ިސާނައްތަތުކގެ 

ިޚދުަމުތގެ  ުމާވސަާލތީ  ައދި  ަދތުުރަފތުރު  ވިަޔފާރީ،  ހޯްލސޭލް  ިމޮގުތން  ާދއިާރައެށވެ.  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ިބާނެވަފއިަވނީ  ުއެފްއުދްނތެިރަކްނެވސް 

ިއުގިތާސދީ  ާދއިާރިއން  ަފތުުރވެިރކަުމގެ  ޮގުތަގއި  ަލާފކުރާ  ާމހިުރން  ިއުގިތާސދީ  ަބެއއް  ިބނާެވެއވެ.  ަފތުުރވެިރކަަމށް  ުއެފްއުދްނތެިރަކްނެވސް 

ވަީޒާފގެ  ާދއިާރައކީ  ަފތުރުވެިރކަުމގެ  ާގްތކުާރެނެއވެ.  ިއްނަސްއަތއާ   60 ިހްއސާ  ކުރާ  ުނީސާދޮގުތން  ީސާދޮގުތްނާނއި  ުއެފްއުދްނތެިރކަަމށް 

ބާޒާުރަގިއެވސް ުމިހއްމު ަދއުެރއް ައާދކުރާ ިސާނައެތެކވެ. ިމޮގުތން ާރއްޭޖަގއި ަމަސްއަކްތކުރާ ޮކންމެ 5 ީމަހުކން 1 ައކީ ަފތުުރވެިރކަުމގެ ާދއިާރަގއި 

ހިާރްސަތެކއް  ބޮެޑތި  ިބާނވުަމކީ  ިސާނައަތަކށް  ެއއް  ިއުގިތާސދު  ބޮަޑށް  ިމހާ  ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ.  ފަާރްތެތްއކަަމށް  ހަަރާކްތތެރިވާ  ީސާދޮގުތން 

ެއކުެލިވެގންވާ ކަެމެކވެ. ިމޮގުތން ަފތުުރވެިރކަުމގެ ިސާނައަތށް ކުރިަމިތވާ ޮކންމެ ލޮޅުަމކީ މުޅި ިއުގިތާސަދށް ޭއގެ ައސަުރކުރާ ކަެމކެވެ. ާފިއުތވި 

ައހަުރަތުކަގިއެވސް ުގދުަރތީ ކާިރާސަތުކްނާނއި ުދނިޭޔގެ ިއުގިތާސަދށް އެރި ލޮުޅްނަތުކގެ ސަބަުބން ާރއްޭޖގެ ަފތުުރވެިރކަަމށް ޭއގެ ައސަުރޮކށް، 

މުޅި ަގއުުމގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަބެއއް ައހަުރަތުކަގއި ަވނީ ބޮުޑަތުނން ެވްއިޓަފެއވެ. ިމިހނގާ 2020 ަވނަ ައހަރު ކުރިަމތިެވަފއިވާ ޮކވިްޑ-19 ެގ 

ބަލިމަުޑކަާމެއކު ަފތުރުވެިރކަުމގެ ިސާނައތް ެއްއޮކށް ުހްއޓުާމެއކު ަފުހގެ ތާީރެޚްއަގއި ާރއްޭޖގެ ުއެފްއުދްނތެިރަކން ަދަށްށުނދާ ިމންވަަރަކށް މި ައހަުރގެ 

ތެޭރަގިއ ަދަށްށާދެނކަަމށް ބެެލެވއެވެ. 

ުމްސަތގުބަުލަގއި ކުރިަމިތެވާދނެ ކާިރާސަތުކން ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސުދގެ ވިުލްނވެިރަކން )ރެޒިިލައްނސް( ިއތުުރކުރުަމްށަޓަކއި ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު 

ސަުރކާުރގެ  މި  ިސްނަދާފުތކުރުަމކީ  ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ  ެންތކަެމެކވެ.  ަޝްއެކއް  ެއއްެވސް  ކުަރންެޖޭހކަަމކީ  )ަޑިއަވރިސަފއި(  ިސްނަދާފތު 

ްސޓްެރޓީިޖކް ެއކްަޝން ޕްޭލުނަގއިެވސް ެދެނަގެނިވަފިއވާ ކަެމެކެވ. ިމޮގުތން ޮކވިްޑ-19 ގެ ކާިރާސިއން އަިރަގނެ ިއުގިތާސދު އާާރްސުތކުރުުމަގއި 

ޢަމަލީ  ިމަކްނކަަމށް  ައދި  ިނންމަާވަފެއވެ.  ސަުރކާުރން  ަވނީ  ިއްސަކްނިދނުަމށް  މަޝްޫރުއަތަކށް  ގުޅޭ  ިސްނަދާފުތކުރުމާ  ިއުގިތާސދު  ާރއްޭޖގެ 

ަމަސްއަކްތ ަދީނ ކުެރވެުމްނނެވެ. 

މި ަމއުލޫާމތު ގޮީޅަގއި މި ބަަލއިަލނީ ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު ިސްނަދާފުތކުރުަމށް ސަުރކާުރން ކުިރައްށެގްނަދން ރާަވިއަފއިވާ ައދި ކުިރައށް ެގްނދަުމްނދާ 

ޕްޮރގްރާްމަތާކއި މަޝްޫރުއަތަކށެވެ. 

މްަސެވިރަކމާއި ަމުހްނ ުއަފްއާދ ބާަވތަްތުކގެ ަނފާ ިއުތުރުކުރްނ

ާރއްެޖިއން ާބނާ ަކނޑުަމުހގެ ިގނަ ައަދެދއް ޮކންމެ ައހަަރުކެވސް ިފިނކުރި ަމުހގެ ޮގުތަގއި ބޭުރކުެރެވއެވެ. މި ެއްކސްޯޕޓު ކުރެވޭ ަމސް ޕްޮރެސްސޮކށް 

ޭއގެ ައގުަމިތޮކށް ޭއގެ ަފިއދާ ލިެބނީ ެއެހިނެހން ަގއުުމަތަކށެވެ. ވީމާ ާރއްޭޖަގއި ާބނާ ަމުހގެ ޮބޑު ައަދެދއް ާރއްޭޖަގއި ޕްޮރެސްސޮކށް ައގު ަމިތޮކށް 

ެއްކސްޯޕޓު ކުރުަމކީ ޭއގެ ަނފާ ިއތުރުެވެގްނާދނެ ކަެމެކވެ. ވީމާ ާރއްޭޖަގއި ާބނާ ަމސް ިފިނޮކށް ެބެހްއޓުަމާށއި ައގު ިއތުުރކުެރވޭ ިމންވަރު އިތުރުކުރުމަކީ 

މި ސަރުކާރުން ޮބޑު އިސްކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ. 
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ިމޮގުތން ައއްޑޫ ިސީޓގެ 4 ަރެށްއަގއި ޭގޮދށު ަމސްޕްާލްނޓް ާގއިުމކުރުަމށް ިމހާރު ަވނީ ޮކްނޓްެރްކޓް ެއވޯުޑކުރެިވަފއެވެ. މި ޕްާލްންޓަތުކން ަމްސަގނެ، 

ަމސް ިފިނޮކށް، ޕްޮރެސްސޮކށް، ަމުހގެ ައގުަމިތކުރުަމށް ަމުގަފިހޮކްށޭދެނެއވެ. ައދި ިމްފޯކގެ ަކނުޑޮއްތގިރި ާއއި ޫކއްޑޫ ޕްޮރެސިސން ކާުރާހާނަތުކގެ 

ކެޭޕިސޓީ ިއތުުރޮކށް ަމަސްއަކތް ފުާޅކުރުަމށް ަވނީ ޭރވި 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ހިަމަނިއަފއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން 25 ަޓުނގެ ައިއސް ޕްާލްނޓް 

ފ.ީފއަިލަގއި ާގއިުމކުުރން ެޓްނަޑރކުރުުމގެ މަުރހަާލަގިއާވއިރު، ރ. ަމުޑްއވަރީ ައދި ކ.ާގފަުރަގއި ައިއސްޕްާލްނޓް ާގއިުމކުުރން ޕްީރެޓްނޑަިރްނަގިއެވއެވެ. 

ައދި މ.މުަލުކަގއި ަމސް ޕްޮރެސްސޮކށް ައގު ެއްއކުރުަމށް ކާުރާހާނެއއް އެޅުަމާށއި ލ.މާަބިއޫދަގއި ައިއސްޕްާލެނެޓއް ާގއިުމކުރުަމށް 2021 ަވަނ 

ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާރަވިއަފިއެވއެވެ. 

މަޝްޫރުއަތުކގެ ިއތުުރން ިއދާރީ ޮގުތންެވސް ަމސްވެިރކަުމގެ ާދއިާރައށް ަވނީ ބޮެޑތި ަބދަުލަތއް ެގެނިވަފެއވެ. ިމޮގުތން ކަޅުބިލަަމސް ަގތުަމށް 

ކުިރން ީދަފިއވާ ސަަރަހްއދީ ޮމނޮޕޮީލަތއް ުދްއވާަލއި މި ާމެކޓު ަވނީ ހުުޅވާެލިވަފެއވެ. ާމެކޓު ހުުޅވާލުާމެއކު ަމސް ޕްޮރެސްސޮކށް ެއްކސްޯޕުޓކުރުުމގެ 

ައގު  ޕްޮރެސްސޮކށް  ަމސް  ފަާރްތަތަކށް  ިއތުރު  ސަބަުބން  ީމގެ  ޝަުރުތކުެރިވެގްނާދެނއެވެ.  ެއްއކުރުަމށް  ައގު  ަމުހގެ  ަގްނނަ  ުހްއަދިދނުުމަގއި 

ެއްއކުރުަމށް ަމުގަފިހވެ ލިބޭ ަންނފާ ިއތުުރެވެގްނާދެނއެވެ.  

ވިުލްނވެިރަކން  ިސާނައުތގެ  މި  ިއތުުރކުރުަމކީެވސް  ައަދދު  ަމުހގެ  އާާލކުެރވޭ  ިއތުުރން  ަމުހގެ  ާބނާ  ިސްނަދާފުތޮކށް  ާދއިރާ  ަމސްވެިރކަުމގެ 

ިއތުުރކުރުަމށް ުމިހއްުމކަެމކެވެ. ިމޮގުތން މޯްލޑިްވސް ަސްސެޓިއނަބަލް ފިޝަީރސް ިރޯސަސސް ިޑވެލޮޕްަމްނޓް ޕްރޮެޖްކުޓގެ ަދުށން ވޯްލޑް ޭބްނުކގެ 

ޮކީށަގއި ާފނަ އާާލކުރުުމގެ  ަދުށން  ިހްނގަުމްނެނވެ. މި މަޝްޫރުއގެ  ފުާޅކުރުަމށް މަޝްޫރުއަތެކއް ަދނީ  ެއީހތެިރކަާމެއކު މެިރކަލްޗަރ ތަަރްއީގޮކށް 

ަމަސްއަކްތަތެކްއ ަދނީ މި ަވުގުތ ކުެރވެުމްނނެވެ.  

ަދނޑެުވިރަކމުގެ ާދިއާރ ޮކމާަޝަލއިޒްުކުރްނ

އދގެ “ފުޑް ެއންޑް ެއގްިރކަލްޗަރ ޯއަގަނއިޒޭަޝން” ގެ ދިާރާސިއން ަދްއާކޮގުތަގއި ާރއްޭޖަގއި ުއަފްއދާ ކާޯބަތެކިތން ުފްއެދނީ ަގއުމީ ކާޯބަތެކީތގެ 

ޭބނުުމގެ 10 ިއްނަސްއަތެއވެ. ާރއްޭޖަގއި ަދނުޑވެިރަކން ކުިރއެރުަމށް ޮއތް ެއންމެ ޮބޑު ެއއް ޮގންެޖހުަމކީ ަދނުޑޮގާވން ކުރުަމށް ެއަކީށެގްނވާ ބިުމގެ 

ައަދދު ަމދުވުެމވެ. ީމެގ ސަބަުބްނ ިދެވހިާރއްޖެ ައީކ ކާޯބަތެކީތގެ ާބަވތް ަމިއަގނުޑ ޮގެތްއަގއި ެއތެެރކުާރ ަގއުަމަކށް ަވނީ ެވަފެއެވ.

2017 ަވަނ ައަހާރިއ 2019 ަވނަ ައހަރާ ދެެމދު ާރއްޭޖަގއި ަހްއަދިއަފިއވާ ަދނުޑވެިރކަުމގެ ާބަވުތގެ ޮކންމެ ެއއް މިިލައން ކިޯލައަކށް، 28.8 

މިިލައން ކިޯލގެ ަދނޑުވެިރކަުމގެ ބާަވްތަތއް ެއތެެރޮކްށަފިއެވއެވެ. ާރއްޭޖަގއި ުއަފްއދާ ަދނުޑވެިރކަުމގެ ާބަވްތަތާކއި އިމްޯޕުޓކުރާ ބާަވްތަތކާ ދެެމދު 

ޮއތް ފަަރގު ޮބޑު ނަަމެވސް، 2019 ަވނަ ައހަރު ާރއްޭޖަގއި ުއަފްއާދަފިއވާ ބާަވްތަތއް 1,063.2 ިއްނަސްއަތިއން ިއތުުރެވަފިއާވތީ މި ފަަރގު ަވނީ 

ވަަރށް ބޮަޑްށ ުކަޑކުެރިވަފެއެވ.

ކާޯބަތެކތި އިމްޯޕުޓކުރުަމށް ބަޯރާސވުުމަގއި ިގނަ ހިާރްސަތެކއް ުނަވތަ ިރްސުކަތެކއް ެއކުލެިވެގންެވއެވެ. ިމޮގުތން ުދނިޭޔަގއި ކާޯބަތެކީތގެ ައުގަތަކށް 

ައްނނަ ަބދަލު ާރއްޭޖގެ ަރއްިޔުތްނަނށް ީސދާ ިއުހާސްސާވެނއެވެ. ައދި ބޭރު ަފިއސާ ލިުބން ަދިތެވދާ ހާަލެތްއަގއި ކާޯބަތެކތި ެއތެެރކުރުަމށް 

ަދިތަތކާ ދިާމުވން ެއަކީށެގްނެވެއވެ. ިމޮގުތން ަގއުަމށް ޭބުންނވާ ިމންވަަރށް ކާޯބަތެކތި އިމްޯޕުޓކުރުުމގެ ގާބިިލއްަޔތު ެދެނަގތުަމށް ޭބުންނކުެރވޭ ެއއް 
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ިހސާަބކީ ަދއުަލުތގެ ަރސްމީ ރިާޒުވން ކާޯބަތެކީތގެ އިމްޯޕުޓކުރުަމށް ޭބުންނވާ ަފިއސާ ހަމަެޖހޭ ިމންވަެރވެ. ާފިއުތވި 5 ައހަުރގެ ތެޭރަގއި މި ިހސާބު 

ހުރީ ަދއުަލުތގެ ަރސްމީ ރިާޒުވގެ ދެަބިއކުޅަ ެއއްަބިއަގެއވެ. ެއެހްނކަުމން ާރއްެޖައށް ކާޯބަތެކތި ެއތެެރކުރުަމށް ބަޯރާސވާ ިމްނވަރު ުކަޑކުުރން ވަަރށް 

ުމިހއްުމަކން ާފަހަގކުެރެވެއެވ.

ކޯޕަރޭަޝްނގެ  ނޭަޝނަލް  ެއގްރޯ  ތެެރިއން،  ފިޔަވަުޅަތުކގެ  އަޅަުމްނދާ  ސަުރކާުރން  ކުަޑކުރުަމށް  ިމްނވަރު  ބަޯރސާވާ  އިމްޯޕުޓކުރުަމށް  ކާޯބަތެކތި 

ަމަސްއަކތް ފުާޅކުރުަމށް ކެިޕޓަލް ޮކްނޓްރިިބއުަޝްނގެ ޮގުތަގއި 84 މިިލައން ުރފިޔާ ޫދކުރުަމށް 2021 ަވނަ ައހަުރަގއި ބަެޖުޓަގއި ުހަށހެުޅން 

ހިެމެނެއވެ. ެއގްރޯ ނޭަޝނަލް ކޯޕަރޭަޝުނން އަމާުޒކުަރނީ ެމދުާރްސާތަގއި ެއތެެރކުރާ ކާޯބަތެކީތގެ ަބެއއް ާބަވްތަތުކން ެއތެެރކުރާ ިމންވަރު 50 

ިސާނައަތށް  އެ  ަކްނަކން  ައއު  ފާިމްނގަފދަ  ޮކްނޓްެރްކޓް  ފުާޅކުރުާމެއކު  ަދނޑުވެިރަކން  ާރއްޭޖަގއި  ިމޮގުތން،  ަދްށކުރުަމެށވެ.  ިއްނަސްއަތިއން 

ަތއާަރުފކުރުާމއި، ހަުރަދނާ ނިޒާެމްއގެ ތެެރިއން ަދނުޑވެިރން ުއަފްއދާ ަތެކތި ަރނގަޅު ެފްނވަެރްއަގއި ެބެހްއޓުާމެއކު އެ ަތެކތި ާމެކުޓޮކށް ިވްއކުަމށް 

ަމުގަފިހޮކްށިދނުުމގެ ޕްޮރގްރާުމަތއް ިހްނގުަމށް މި ބަެޖުޓން ެއީހތެިރެވޭދެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ުދނިޭޔގެ ކާޯބަތެކީތގެ ުދަވުހގެ 

ަރސްިމއްާޔުތަގއި ަރީއސުލްޖުްމހޫިރއްޔާ ަވނީ ަދނުޑވެިރކަަމށް ޫދޮކްށަފއިވާ ިބްނަތުކގެ ކުލި 3 ައހަަރށް ަމާއުފޮކްށެދްއާވަފއެވެ. ައދި ާދދި ަފުހން 

ސަުރކާުރން ަވނީ ަދނުޑވެިރަކްނކުރުަމށް ިއތުރު 6 ަރށް ބީލަަމށް ހުުޅވާލެިވަފެއވެ.  ީމގެ ިއތުުރން، ެއްސީޑެއްފީސިއން ަވނީ ަދނުޑވެިރކަުމގެ 

ަމަސްއަކަތށް ޭބުނންވާ ސާާމނު ޯހދުުމަގއި ަދނުޑވެިރްނާނއި ކޯޕަޭރޓިްވްސަތަކށް ެއީހތެިރވުަމށް 0.5 ިމިލައާނިއ 2.0 މިިލައން ުރފިާޔއާ ދެެމުދގެ 

ޯލުނަތެކްއ ިދނުަމްށ ހަމަަޖްއާސަފެއެވ.

މާލޭ ަބނަދުރ ގުިޅފަަޅްށ ަބަދލުކުުރްނ 

މާލެ ކޮމަރޝަލް ހާބަަރކީ ާރއްޭޖައށް ެއތެެރކުރާ ުމދަުލގެ ަމއި ދޮާރްއޓެވެ. ާރއްޭޖަގއި ޭބުންނކުރާ ިގނަ ުމދަަލކީ އިމްޯޕުޓކުރާ ުމދަަލްށެވަފއި، ީމގެ 

ތެެރިއން ިގނަ ުމދާ އިމްޯޕުޓކުަރނީ މާލެ ކޮމަރޝަލް ހާބަުރްނކަުމން ުމދާ އިމްޯޕުޓކުރުުމަގއި ދިމާވާ ަދިތަތާކއި ޭއގެ ސަބަުބން ިއތުރުވާ ޚަަރުދަތަކކީ 

މުޅީ ިއުގިތާސާދއި ހުިރހާ ަރއްިޔުތްނަނށް ޭއގެ ައސަުރކުރާ ކަެމެކވެ. މާޭލގެ ަބނދަުރގެ ުކަޑވުާމއި، ޒަާމނީ އުަޅނުދަފހަރު ަކއިިރކުެރޭވނެ ުފންިމން 

ަބނދަުރަގއި ެނތުާމއި، ޒަާމނީ ަބނދަަރަކށް ޭބުނންވާ ަވސީަލްތަތއް ަމުދވުުމގެ ސަބަުބން ިދެވހިާރއްެޖައށް ުމދާ ެއތެެރޮކށް ބޭުރކުރުުމަގއި ިގނަ 

ަދިތަތކާ ކުރިަމތިެވެއވެ. ައދި ީމގެ ސަބަުބން ުމދަުލގެ ޚަަރދު ިއތުުރެވެގްނެދެއވެ. މި ސަުރކާުރން ިނންާމަފއިަވނީ މާލެ ަބނދަރު ކ.ގުިޅފަަޅށް ަބދަުލޮކށް 

ޒަާމނީ ަވސީަލްތަތާކެއކު ާޖަގިއގެ ޮގުތން ަތަނަވސް ަބނދަެރއް ިބާނކުރުަމެށވެ. މި ަބނދަާރެއކު މާޭލަގއި ހުރި ުގަދްނަތާކއި، ޑޮެމްސިޓކް ަބނދަރު 

ައދި ހޯްލސޭލް ވިަޔފާީރަތްއެވސް ުމްސަތގުބަުލަގއި ގުިޅފަަޅށް ަބދަުލކުެރވި ވިަޔފާީރާއއީ ލޮިޖްސިޓްކސް ެސްނޓަަރަކށް ގުިޅފަޅު ެވެގްނާދެނެއވެ. ައދި 

ަބނދަާރެއކު ައއު ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތަކށް ދޮރު ހުޅުިވެގްނާދެނއެވެ. ިމޮގުތން ަލިއޓް ެމުނެފކްޗަިރންގ، ެޕކޭިޖްނގ ައދި ެވައރަހުއިސްނގައށް 

ަމުގަފހިެވެގްނާދެނެއވެ. ައދި ަބނދަުރގެ ސަބަުބން ުމދާ ެއތެެރޮކށް ބޭުރކުުރން ުލިއަފޭސަހޮކްށދީ، ުދނިޭޔގެ ޝިިޕްނގ ަލިއްނަތަކށް ާރއްޭޖގެ ަބަދނރު 

ހުޅުވާަލދީ، ުމދާ ެއތެެރކުރުުމގެ ޚަަރުދަތްއ ުކޑަެވ ޭއގެ ަފިއދާ މުިޅ ިއުގިތާސަދށް ލިިބެގްނާދެނއެވެ. 

މި މަޝްޫރައށް ގުީޅފަުޅގެ ިބްނިހްއކުުމގެ ަމަސްއަކތް 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓން ަވނީ ޮކްށަފއެވެ. ައދި މި ަބަދނުރގެ ޢަމަލީ ަމަސްއަކތް 2021 

ަވަނ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެފށުަމްށަވނީ ޭރިވަފެއެވ.
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އިއާަދކެުރނިވި ަހަކަތ ބޭުންނުކާރ މްިނަވުރ ިއުތުރުކުރްނ

ުކދި ޖަޒީރާ ަރްށަތަކަކށް ެބިހަފިއވާ ަގއުަމަކށްެވަފއި މުޅި ާރއްެޖައށް ކަަރްނުޓގެ ިޚދުަމތް ފޯުރޮކްށިދނުަމކީ ޚަަރދު ޮބޑު ކަެމކެވެ. ާރއްޭޖގެ ިގނަ 

ަރްށަތެކްއގެ އާާބދީ ކުޑަ ވުާމއި ެއެހިނެހން ަރްށަތކާ ެއަކހެިރޮކށް ޮއތުުމން ޮކންމެ ަރެށްއަގިއެވސް ަވިކަވިކން ކަަރްނޓު ުއެފްއދުަމށް ަޖނަޭރޓަާރއި 

ކަަރްނޓު ިވުއގަ ާގއިުމކުަރންެޖެހެއވެ. ާރއްޭޖަގއި ކަަރްނޓު ފޯުރޮކްށިދނުުމގެ ޚަަރދު ބޮުޑވުަމށް ެމުދވެިރވާ ައެނއް ސަބަަބކީ ކަަރްނޓު ުއެފްއދުަމށް 

ައގު  ޭއގެ  ބާޒާުރަގއި  ުދނިޭޔގެ  ބާަވްތަތަކކީ  ަހަކަތިއގެ  ެއެހިނެހން  ާއއި  ީޑސަލް  ޭބުންނކުރެވުެމވެ.  ަޖނަޭރޓަރު  ީޑސަލް  ޮގެތްއަގއި  ަމިއަގނޑު 

ަބދަުލވަުމްނދާ ާބަވްތެތކެވެ. މި ހުިރހާ ހުަރްސަތާކެއުކެވސް ާރއްެޖިއން ަވނީ 2008 ަވނަ ައހަުރން ެފިށެގން މުޅި ަގއުަމށް 24 ަގިޑއިުރގެ ކަަރްނޓު 

ފޯުރޮކްށދެުމްނެނވެ. ައދި ކަަރްނަޓކީ ދިިރއުޅުަމާށއި ވިަޔފާިރައށް މަޖުބޫރު ިޚދުަމެތްއކަުމން ީމގެ ައގު ިހެފެހްއޓުަމްށަޓަކއި ސަުރކާުރން ަވނީ ކަަރްނޓު 

ިވްއކޭ ައގު ިހަފަހްއަޓއި، ީމގެ ސަބަުބން ުޔޓިިލޓީ ުކްނުފިނަތަކްށވާ ެގއްލުުމގެ ަބދަުލގެ ޮގުތަގއި ސަްބިސޑީ ޫދކުރަުމްނނެވެ. ައދި ަހަކަތިއގެ ައަގށް 

ައްނނަ ަބދަުލން ކަަރްނޓު ުއަފްއދާ ުކްނުފިނަތަކްށވާ ެގއްުލން ުކަޑކުރުަމށް ެއްސީޓޯއިއން މި ުކްނުފިނަތަކށް ިވްއކާ ތެަލްށެވސް ސަްބސިޑީ ެދއެވެ. 

ާރއްެޖައށް ކަަރްނުޓގެ ިޚދުަމތް ފުާޅޮކށް ޚަަރދު ުކަޑކުރުަމްށަޓަކއި ިއާއަދކުެރނިވި ަހަކަތިއން ުއަފްއދާ ކަަރްނޓު، ައދި ަވިކްނާހްއަސޮކށް އިުރގެ އަިލން 

ުއަފްއދާ ކަަރްނޓު ިއތުުރކުރުަމކީ ިމސަުރކާުރގެ ސިާޔަސެތެކވެ. ިމޮގުތން ިމސަުރކާުރގެ ްސޓްެރޓީިޖކް ެއކްަޝން ޕްޭލްނަގއި ަވނީ 2023 ަވަނ 

ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ކަަރްނޓު ުއެފްއދުަމށް ތެަލށް ބަޯރާސވާ ިމންވަރު 40 މިިލައން ީލޓަުރން ކުަޑޮކށް ިއާއަދކުަރނިވި ަހަކަތިއން ކަަރްނޓު ުއަފްއދާ 

ިމންވަރު 2018 ެގ ިމްނަވުރްނ 20 ިއްނަސްއތަ ިއތުުރކުރުަމށް ޭރިވަފެއވެ. ީމގެ ސަބަުބން ކަަރްނޓު ުއެފްއދުުމގެ ޚަަރދު ަދްށޮކްށިދނުުމގެ ިއތުުރން، 

ުއެފްއދުުމން  ކަަރްނޓު  ަދްށޮކްށދީ،  ިމްނވަރު  ޭހަދކުރާ  ަފިއސާ  އިމްޯޕުޓކުރުަމށް ބޭރު  ުކަޑޮކްށދީ، ީޑސަލް  ޚަަރދު  ކުރާ  ބަެޖުޓން ސަްބިސީޑައށް 

ތިމާެވްއަޓްށ ކުރިަމިތާވ ެގއްުލްނ ކުަޑޮކްށދީ، ިއތުރު ވަީޒާފގެ ފުުރަސުތަތާކިއ ަނާފ ޯހދުުމގެ ފުުރަސުތަތއް ަރއްިޔުތްނަންށ ހުުޅިވެގްނާދެނއެވެ. 

ެއީހާއެއކު  ިއދާާރަތުކގެ  މާލީ  ބޭުރގެ  ޭރިވަފއިަވނީ  ަމިއަގނުޑޮގެތްއަގއި  ާދއިާރިއން  ަހަކަތިއގެ  ިއާއަދކުަރނިވި  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021

ކުިރައްށެގްނދަުމްނދާ ދެ މަޝްޫރެއްއގެ ަމަސްއަކްތަތއް ކުިރައްށެގްނިދއުެމވެ. ިމޮގުތން “ެއްކސަލަޭރިޓްނގ ިރިނުއއެބަލް ެއނަރޖީ ިއްނަޓގްރޭަޝން 

ެއްނޑް ަސްސެޓިއނަބަލް ެއނަރޖީ” މަޝްޫރުއާއއި “ޕްރިެޕއަިރްނގ ައުއޓަރ ައއިެލްނޑް ފޯރ ަސްސެޓިއނެބަލް ެއނާރޖީ ޑިވެލޮޕްެމްނޓް” މަޝްޫރުއގެ 

ަދުށން ިއާއަދކުެރިނވި ަހަކަތާއއީ ަހަކތަ ަރްއާކކުރުަމށް ެބޓަރީ ކެޭޕިސޓީ ިއތުުރޮކށް ކަަރްނޓު ފޯުރޮކްށިދނުުމަގއި ހުރި ިއްނެއފިަޝްނީސަތއް ކުަޑކުރުަމށް 

ަމަސްއަކްތަތެކއް ކުެރޭވެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، ގޭ ޭގަގއި ސޯލަރ ެޕނަލް ިއްންސޓޯްލޮކށް ޭގޭގަގއި ިއާއަދކުަރނިވި ަހަކތަ ުއެފްއުދން ިއތުުރކުރުުމގެ 

ޮގުތްނ “ހޯްމ ސޯލަރ ީޕވީ” ޕްޮރގްރާެމއް 2021 ގެ ބަެޖުޓަގިއ ހިަމަނިއަފިއެވެއެވ.

ީމގެ ިއތުުރން، ިއދާރީ ޮގުތންެވސް މި ާދއިރާ ފުާޅކުރުަމށް ުމިހއްމު ަމަސްއަކްތަތެކއް ކުެރިވެގްނާދެނއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު ސަުރކާުރން ަވނީ 

ެނޓް ީމޓަިރްނގ ގަާވިއދު ިއސްާލުހޮކށް ގޭިބީސަތުކން ިއާއަދކުެރިނވި ަވސީަލްތަތުކން ކަަރްނޓު ުއަފްއަދއި ާބކީ ކުރެވޭ ކަަރްނޓު ގްިރަޑށް ިވްއޭކނެ 

ޮގތް ަތނަަވްސޮކްށީދަފެއވެ. ސަުރކާުރގެ އަމަަޒކީ ެނޓް ީމޓަިރްނގ ައށް 10 ެމަގޮވްޓގެ ސޯލަރ ެއނަރޖީ ަވސީަލްތަތއް 2023 ާވްނާވިއަރްށ 

ާގއިުމކުރުމެވެ.  
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 3: 2019 ަވަނ ައަހުރ ދަީފއިވާ އިމްޯޕްޓ ޑިުއޓީ ޮކްނެސަޝްނތްައ

އިމްޯޕޓް ިޑުއީޓައކީ ަދއުަލަތށް އާްމަދނީ ލިބޭ ެއންމެ ޮބޑު ެއއް ަވސީަލތެވެ. ިމޮގުތން 2015 ިއްނ 2019 ގެ ނިޔަަލށް ަދއުަލަތށް ލިބޭ ޖުމުލަ 

އާްމަދީނާއއި ހިލޭ ެއީހގެ 13.8 ިއްނަސްއތަ އިމްޯޕޓް ިޑުއޓީ ިހްއާސކުިރެއވެ. ހަމަިމާއެއކު، ސަުރކާުރގެ ސިާޔަސުތަތަކށް ައްނނަ ަބދަުލަތާކއި 

ވިަޔފާިރ ހަަރާކްތަތްއ ކުިރއަރާ ިމންވަަރަކްށ ަދއުަލަތށް އިމްޯޕޓް ިޑުއީޓން ލިޭބ އާްމަދނީ ައހަުރްނ ައހަަރށް ިއތުރުވަުމްނެދއެވެ.  
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:ޗާުޓ 3.1: 2019-2009 ައްށ ިލބަިފިއވާ އިމްޯޕްޓ ިޑުއީޓ އާިއ ިޑުއީޓ ުކިރައާރ މްިނަވުރ 18
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަދއުަލަތށް ބަަލިއަގްނނަ ެއެހިނެހން އާްމަދީނެއކޭ ެއްއަފަދިއން ސަުރކާުރގެ ަތާފތު ސިާޔަސުތަތއް ކުިރއެުރވުަމާށއި ަލނުޑަދނިޑަތއް ާހސިުލކުރުަމށް 

އިމްޯޕޓް ިޑުއޓީ ެދްއކުުމން ެއިކެއކި ޮކްނސެަޝްނަތއް ދެުމްނެދއެވެ. ިމޮގުތގެ ަމިތން އިމްޯޕޓް ެއްކސްޯޕޓް ާޤޫނުނގެ ަދުށން 2019 ަވނަ ައހަރު 

ެއިކެއިކ ފަާރްތަތަކްށ ީދަފިއވާ އިމްޯޕޓް ިޑުއީޓ ޮކްނސެަޝްނަތުކން ޖުމުލަ 1,809.3 މިިލައން ުރފިާޔ ޫދޮކށްަލިއަފިއެވއެވެ. 

ތިީރަގިއވާ ާތވަުލން ަދްއުކަވިއެދނީ ަދއުަލުތން ާމުފކުރާ ނުަވތަ ިއްސިތްސާނކުރާ ބާަވްތަތުކގެ އިމްޯޕުޓަތުކން ްސޭޓންަޑރޑް ޭރުޓަތުކަގއި ިޑުއޓީ 

ަނާގނަމަ، ަދއުަލަތށް ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދީނެއވެ. )ތާވަލު 3.1( ެއެހިނެހން ޮގްތޮގުތން ީދަފިއވާ ޮކްނސެަޝްނަތުކގެ ތެޭރަގއި ހިެމެނނީ 

ަސްފާޓގެ ަދުށން ާމުފކުރާ ިޑުއީޓާއއި ަދނޑުވެިރަކން ތަަރްއީގކުރުަމށް ދޭ ިޑުއޓީ ޮކންޝެަޝްނާއއި ޑިާޒްސޓަރ ރިީލްފައށް ޭބުންނކުރާ ަތެކއްަޗށް ދޭ 

ިޑުއީޓ ޮކްނސެަޝްނާއއި ޕޮްލޓްރީ ަމަސްއަކްތަތަކްށ ދޭ ިޑުއީޓ ޮކްނސެަޝްނެއެވ.

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

އިމްޯޕޓު  ައހަރު  އެ  އާްމަދީނާއެއކު  ައްނދާާޒޮކްށަފިއވާ  ލިޭބެނކަަމށް  ޮކްނސެަޝްނަތަކށް  ީދަފިއވާ  ައހަރު  ަވނަ   2019 ބަާލއިރު،  ާތވަަލށް  މި 

ިޑުއީޓގެ ޮގުތަގއި ޖުމުލަ 5,221.6 މިިލައން ުރފިޔާ ލިބުުމގެ ފުުރަސތު ޮއްތަކން ާފަހގަެވެއވެ. މި ޖުމުަލިއގެ 34.7 ިއްނަސްއތަ ަވނީ ަދއުަލުތގެ 

ސިާޔަސުތަތއް ަތްނފީުޒކުރުުމެގ ޮގުތްނ ޫދޮކށްަލިއަފއެވެ. 

ުރފާިޔ

1,809,338,621 ޖުމުަލ

90,595,774 ރީޖަނަލް ޯޕޓުތަކުން ލިބޭ %30 އިސްތިސްނާ

7,901,723 ޑިޕްޮލމެޓިކް ޕްރިވިލެޖްގެ ދަށުން މާފުކުރާ ޑިއުޓީ

70,690,986 މަސްވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ދޭ ޑިއުޓީ ޮކންސެޝަން

235,594,634 ޮފރިން އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް ދޭ ޑިއުޓީ ޮކންސެޝަން

11,075,841 އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ދޭ ޑިއުޓީ ޮކންސެޝަން

39,134,965 ބޭރުގެ އެހީއަށް ދޭ ޑިއުޓީ ޮކންސެޝަން

1,348,372,651 އެހެނިހެން މަޝްރޫއުތަކާއި އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ދޭ ޮކންސެޝަން

5,972,046 އެހެނިހެން ގޮތްޮގތުން ދޭ ޮކންސެޝަން

ތަާވލު 3.1: 2019 ަވަނ ައަހުރ ޑިުއޓީްނ ދަީފއިވާ ިއްސތްިސާނިއްނ ޫދޮކްށލައިަފއިވާ އާމްަދީނގެ ަތފީުސލު

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

ޑިުއޓީްނ ޫދޮކްށލައިަފއިވާ މްިނަވުރ، ޖުމުަލ ޑިުއީޓގެ 
ންިސަބުތްނ

ޫދޮކްށލަާފިއވާ ިޑުއީޓއާެއުކ 2019 ަވަނ ައަހުރ 
ިލބެޭނ ޑިުއޓީ )ޖުމުަލ ޑިުއޓީ(

2019 ަވަނ ައަހުރ ޫދޮކްށލައިަފއިވާ ޑިުއީޓ 2019 ަވަނ ައަހުރ ޑިުއީޓގެ ޮގުތަގިއ ިލުބުނ

34.7%  5,221.6  1,809.3  3,412.3 

ތަާވލު 3.2: 2019 ަވަނ ައަހުރ ޑިުއޓީްނ ޫދޮކްށލައިަފއިވާ އާމްަދނީ 2019 ަވަނ ައަހުރ ިލުބުނ އާމްަދީނގެ ންިސަބުތްނ

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

2019 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ީދަފއިވާ އިމްޯޕޓް ިޑުއޓީ ޮކްނސެަޝްނަތއް ެއކި ާދއިާރަތަކށް ެބިހަފިއވާ ޮގަތށް ބަާލއިރު، ެއންމެ ޮބޑު ަބެއއް 

ޮކްނސެަޝްނަކން  ިޑުއޓީ  އިމްޯޕޓް  ީދަފިއވާ  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ާދއިރާ  ަދތުުރަފތުުރގެ  ތަަރްއީގކުރުަމާށއި  ިރޯސުޓަތއް  ޓޫިރްސޓް  ިހްއާސކުަރނީ 

ިރޯސުޓގެ  ޓޫިރްސޓް  ިއްނަސްއތަ   32.6 އާްމަދީނގެ  ޫދޮކށްަލިއަފއިވާ  ތެެރިއން  ޮކްނސެަޝްނަތުކގެ  ިޑުއޓީ  އިމްޯޕޓް  ިމޮގުތން  ާފަހަގކުރެެވެއވެ. 

ިއްނަސްއަތ   31.5 ޮކްނސެަޝްނަތއް  ީދަފއިވާ  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ާދއިރާ  ަދތުުރަފތުުރގެ  ިހްއާސކުާރއިރު  ޮކްނސެަޝްނަތއް  ީދަފިއވާ  ތަަރްއީގައށް 

ިއްނަސްއަތ   11.1 ޮކްނސެަޝްނަތއް  ީދަފިއވާ  މަޝްޫރުއަތަކށް  ެއިކެއކި  ިހްނގި  ެގދޮުރވެިރކަަމަކށް  އިުޖތިާމއި  ިއތުުރން  ީމގެ  ިހްއާސކުެރެއވެ. 

ީދނީ  ަރްއާކތެިރކުރުަމާށއި،  ތިާމެވށި  ކުިރއެުރވުާމއި،  ިސްއަހތު  ާއންމު  ކަަރްނާޓއި،  ހިެމެނނީ  ތެޭރަގއި  ާދއިާރަތުކގެ  ެއެހިނެހން  ިހްއާސކުެރެއވެ. 

ިޚދުަމްތަތްއ ކުިރއެރުވުަމްށ ީދަފިއާވ ޮކްނސެަޝްނަތެކެވ.
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އިމްޯޕޓް ިޑުއޓީ ޮކްނސެަޝްނަތުކގެ ސަބަުބން ސަުރކާުރގެ ެއިކެއކި ސިާޔަސުތަތއް ާހސިލުވާ ިމްނވަރު ެދެނަގތުަމކީ ާޚްއސަ ދިާރާސއެެއް ުނޮކށް 

ަދިތކަެމެކެވ. ެއެހްނ ނަަމެވސް، މި ަފަދ ޮކްނސެަޝްނަތުކން ތިީރަގިއާވ ޮގްތޮގުތން ިއުގިތާސަދށް ަފިއދާާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

• ރީަޖނަލް ޯޕުޓަތުކން ލިބޭ %30 ިއްސިތްސާނެގ ސަބަުބން ެއ ސަަރަހްއުދަތުކން ުމާދ ެއތެެރކުުރްނ ިގަނވުަމށް ަމުގަފިހެވެއެވ.	

• ރީަޖނަލް ޯޕްޓަތުކން ެއކި ސަަރަހްއުދަތަކށް ުމދާ ުއފުލާ ިމްނވަރު ިއތުުރވުުމގެ ސަބަުބން މި ސަަރަހްއުދަތުކަގއި ަދތުުރަފތުުރގެ ިޚދުަމތް 	

ފުޅާެވ، ަދތުުރަފތުުރގެ ވިަޔފާިރ ކުރާ ފަާރްތަތުކްނ އާްމަދީންނ ަނާގ ެޓުކުހެގ ޮގުތަގިއ ަދްއކާ ިމްނވަުރ ިއތުުރެވެއެވ.

• ެއެހިނެހން މަޝްޫރުއަތަކާށއި ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތަކށް ދޭ ޮކްނސެަޝްނަތުކގެ ތެެރިއން ޮބޑު ަބެއއް ިހްއާސކުރާ ޓޫިރްސޓު ިރޯސުޓަތއް 	

ިއތުުރވެ ޓޫރިޒަމް ިސާނައތު  ިއްނެވްސޓްަމްންޓަތއް  ފޮިރން  ާދއިާރަގއި  ޮކްނސެަޝްނަތުކގެ ސަބަުބން ޓޫރިޒަމް  ތަަރްއީގކުރުަމށް ދޭ 

ކުިރއެރުަމްށ ެއހީެވެދެއެވ. 

އާްމަދނީ ިއތުުރކުރުަމށް ެއކި ފިަޔވަުޅަތއް އަޅަުމްނާދއިރު، ެއކި ުލިއަތުކގެ ތެެރިއން ޫދޮކށްލާ އާްމަދނީ ބަަލަހްއަޓއި، ަވކި ހަަމަތެކްއގެ ތެެރިއން 

އާްމަދީނައށް ުލިއ ިދނުާމިއ، ދެވޭ ުލިއަތްއ ހާަމކުރުަމކީ ުމިހއްުމކަެމކެވެ. 

4.2% 4.2%
2.3%

31.5%

11.1%4.0%
1.5%

32.6%

4.2%
4.3%

ންމަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަ
ފެނާއި ނަރުދަމާ
މުއާސަލާތީ ޚިދުމަތް
ދަތުރުފަތުރު
އިޖުތިމާއީ ގެޮދރުވެރިކަން
ޯހލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް
އިމާރާތްކުރުމުގެ ދާއިރާ
ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ

ން ދިފާއީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓު
އެހެނިހެން

ޗާުޓ 3.2: 2019 ަވަނ ައަހުރ ަތފުާތ ާދިއރަާތަކްށ ދަީފއިވާ އިމްޯޕްޓ ޑިުއޓީ ޮކްނެސަޝްނތްައ ެއކި ާދިއރަާތަކްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް
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ިހ ުނލިިބވާ އާމްަދީނ ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 4: ަދުއލަަތްށ ިލެބްނޖެ

ަދއުަލުތގެ ޚަަރުދަތއް ހަމަެޖްއސުުމގެ ެއންމެ ުމިހއްމު ަވސީަލަތކީ ަދއުަލަތށް ލިބޭ އާްމަދީނކަުމަގއިާވއިރު، ޭވތުެވދިޔަ ައހަުރަތުކަގއި ަދއުަލަތށް 

ލިެބންވާ އާްމަދީނގެ ތެެރިއން ނުލިިބވާ އާްމަދީނގެ ިހސާުބަތަކށް ބަލާުލން ުމިހންެމވެ. ަދއުަލަތށް ލިބޭ ަފިއާސގެ ތެެރިއން މީާރައާށއި ިމިންސޓްރީ 

ޮއފް ިފޭންންސައށް ބަަލިއަގްނނަ އާްމަދީނގެ ބާަވްތަތުކގެ ތެެރިއން ޫޖން 2020 ގެ ނިޔަަލށް ޖުމުލަ 22,666.1 މިިލައން ުރފިާޔައކީ ލިެބންެޖހި 

ނުލިިބވާ ަފިއާސއެވެ. 

ތަާވލު 4.1: 2020 ޖްޫނ ގެ ިނަޔލްަށ ީމާރައްށ ަދްއަކްނޖިެހ ުނލިިބވާ ަފއިާސގެ ަތފީުސލު

ުރފާިޔ

ޖުމުަލ ޖިޫރަމާނ ައަދުދ އާމްަދީނގެ ބާަވތް

22,666,075,162 15,026,539,580 5,656,849,280 ޖުމުަލ

3,469,574,098 1,476,076,461 1,993,497,637  ޓެކްސް

210,258,871 116,846,962 93,411,908  ފީ އަދި ޗާޖަސް

16,806,958,668 13,364,178,812 3,442,779,856  ރިސޯޓުތަކުގެ ބިމު ކުލި

193,697,923 69,371,264 124,322,193  އެހެނިހެން ކުލި

2,903,766 66,080 2,837,686  ސަރުކާތުގެ ބިން / އިމާރާތް ވިއްކައިގެން ލިބޭ

1,982,681,836 - -  ޑިވިޑެންޑް

މީާރައށް ަދްއާކަފިއނުވާ ަފިއާސގެ ތެެރިއން ެއންމެ ޮބޑު ަބެއއް ިހްއާސކުަރނީ ިރޯސުޓަތުކގެ ބިމު ކުލި ުނަދްއަކިއވުުމން އަަރިއަފއިވާ ޖޫރިަމާނއެވެ. 

ީމެގ ެތެރިއްނ 63 ިއްނަސްއަތައކީ ތަަރްއީގކުރަުމން ައްނނަ ަރްށަތެކވެ. ައދި ނުލިިބވާ ިރޯސުޓަތުކގެ ކުީލގެ 67 ިއްނަސްއތަ ިހްއާސކުަރީނެވސް 

ތަަރްއީގކުރަުމން ައްނނަ ަރްށަތުކން ަދްއަކންެޖހޭ ުކއްެޔވެ. ިމޮގުތން 18 ޮނެވންބަރު 2019 ަގއި ިއޮކނޮިމކް ަކުއްނސިުލން ިނންަމަވިއަފިއވާ ޮގުތގެ 

ަމިތން ެއަކީށެގްނވާ ޮގެތްއަގއި ަމަސްއަކތް ުނިހނގާ ަރްށަތަކށް ެބކް ެރްނޓް ައދި ޖޫރިަމނާ ެދްއކުުމަގއި ީދަފިއވާ ލުަޔށް ޢަމަުލކުރުުމން ިރޯސުޓަތުކގެ 

ބިުމ ުކއްާޔއި ޖޫރިަމާނެގ ޮގުތަގިއ ަދްއަކންެޖހޭ ައަދުދަތްއ ަދްށކުެރިވެގްނާދެނއެވެ. 

ބޮުޑަކން  ައަދުދަތއް  ަދްއަކންެޖހޭ  ުކްނުފިނަތުކން  ިހްއާސވާ  ސަުރކާރު  ތެޭރަގއި  ެޓުކުހގެ  ުނަދްއަކއިވާ  ަދްއަކންެޖހި  ަދއުަލަތށް  ހަމަިމާއެއކު 

ާފަހަގކުެރެވެއވެ. ިމޮގުތން ބީީޕީޓގެ ޮގުތަގއި ަދއުަލަތށް ނުލިބިވާ ައަދުދގެ ތެެރިއން 521.3 މިިލައން ުރފިާޔައކީ ސަުރކާރު ިހްއސާވާ ުކްނުފިނަތުކން 

ަދްއަކންެޖހޭ ަފިއާސއެވެ. ައދި ިވުތހޯްލިޑްނގ ެޓުކުހގެ ޮގުތަގއި ުނަދްއަކއިވާ ައަދުދގެ ތެެރިއން 52.0 މިިލައން ުރފިާޔައކީ ސަުރކާރު ިހްއާސވާ 

ުކްނުފިނަތުކްނ ަދްއަކންެޖިހަފއިވާ ަފިއާސއެވެ. 

މައުލޫމާތު: މީރާ، މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް
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ީމގެ ިއތުުރން 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ޫޖން ަމުހގެ ނިޔަަލށް ސަުރކާރު ިހްއާސވާ ުކްނުފިނަތުކން ަދއުަލަތށް ަދްއކާ ޑިިވެޑްނގެ ތެެރިއން ޖުމުލަ 

1,982.7 މިިލައން ުރފިޔާ ުނަދްއަކިއެވެއވެ. ީމގެ ތެެރިއން މޯްލޑިްވސް ެއއަރޯޕްޓސް ލިިމޓެުޑން ަދްއަކންެޖިހަފިއވާ ޑިިވެޑންްޑގެ ައަދުދން 2011 

ަވނަ ައހަރު ީޖއެްމއާުރން ަދއުަލަތށް ަދްއާކަފިއވާ ެއއަރޯޕޓް ޮކްނސެަޝން ީފާއއި އާިބޓްރޭަޝްނގެ ޚަަރުދަތއް އަަޅިއަކނާޑެނކަުމަގއި އެ ުކްނުފީނގެ 

ޯބުޑްނ ިނންަމިއަފިއެވއެވެ. 
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 5: ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓްނ މުަވްއަޒފުްނަންށ ިހނގާ ަޚަރުދ

ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ިހނގާ ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދަތުކގެ ތެެރިއން ެއންމެ ބޮޑު ޚަަރެދއް ކުރާ ާދއިާރައކީ ުމަވއްަޒުފްނަނށް ކުރާ ޚަަރެދވެ. މި ަމއުލޫާމތު 

ގޮީޅަގއި މި ބަަލއިަލނީ މުަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރަދށް 2021 ަވނަ ައހަަރށް ބަެޖުޓޮކްށަފއިވާ ިމންވަާރއި ާފިއތުވި ައހަުރަތުކަގއި ިހނާގަފިއވާ 

ަޚަރަދެށެވ.

ާޗޓު 5.1 ިއްނ ަދްއަކިއެދީނ 2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަަޅިއަފއިވާ ބަެޖުޓން މުަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރަދށް ަކނަޑއަަޅިއަފިއވާ ިނސްަބތެވެ. 2021 

ަވނަ ައހަަރށް މުަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރުދަތަކށް 8.4 ބިިލައން ުރފިޔާ ަވނީ ބަެޖުޓަގއި ުހަށހަާޅަފެއވެ. ިމއީ ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދގެ 39 ިއްނަސްއަތއެވެ. 

ައދި މުޅި ޖުމުލަ ބަެޖުޓގެ 24 ިއްނަސްއަތެއެވ.

ޗާުޓ 5.1: 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ުހަށހާޅާަފިއވާ ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ ެބިހަފިއވާ ޮގތް
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

 13,124 

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ  

ޚަރަދު
 8,415 

ރަދުއެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަ

 13,249 

  ރިކަރަންޓް ޚަރަދު

21,664  

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

ާފިއުތވި ައހަުރަތުކަގއިެވސް ުމަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރަދކީ ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދގެ ތެެރިއން ބޮޑު ަބެއއް ިހްއާސކުރާ ާދއިާރެއެކވެ. ާޗޓު 5.2 ިއްނ ަދްއަކިއެދީނ 

2011 ަވނަ ައހަުރން 2021 ަވނަ ައހަރާ ދެެމދު މުަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރދު ހުރި ިމންވަަރެށވެ. ާފިއުތވި 10 ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ުމަވއްަޒުފްނަނށް ކުރާ 

ޚަަރދު ަވނީ ވަަރށް ބޮުޑަތން ިއތުުރެވަފެއވެ. ިމޮގުތން 2011 ަވނަ ައހަރު 4.3 ބިިލައން ުރފިާޔަގއި މުަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރދު ހުރި އިރު 2020 ަވަނ 

ައހަަރށް ައއި އިރު މި ައަދދު ަވނީ ާގްތަގނަޑަކށް ެދުގނަ ެވަފއެވެ. ާފިއުތވި 10 ައހަުރަގއި ުމަވއްަޒުފްނަނށް ިހނގާ ޚަަރދު ެއވަރެްޖޮކށް ހުރީ 

ިރކަަރްނޓް ޚަަރުދގެ 43 ިއްނަސްއަތިއަގއެވެ. 
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)ހ( މުަވްއަޒފުްނގެ ަޚަރުދ ެބިހގްެނާދ ޮގތް 

ާޗޓު 5.3 ަގިއ ެއަވީނ 2021 ައށް ުހަށހެިޅަފއިވާ ބަެޖުޓަގއި ުމަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރދު ެބިހެގްނދާ ޮގތެވެ. މި ާޗުޓން ެފްނާނެނެހން ުމަވއްަޒުފްނަނށް 

ިހނގާ ޚަަރުދގެ ތެެރިއން މުަވއްަޒުފްނގެ ުމސާަރައާށއި ުމަވއްަޒުފްނަނށް ދޭ އެަލަވްނަސށް ާދދި ހަަމހަަމޮކށް 3.9 ބިިލައެންއހާ ުރފިޔާ ޚަަރުދާވެނކަަމށް 

ަލާފޮކްށަފއިާވެނެއެވ. ިއތުުރަގީޑގެ ަމަސްއަކަތްށ ދޭ ަފިއާސައށް ބަެޖުޓޮކްށަފއިަވނީ 566.7 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 

ޗާުޓ 5.2: 2011 އްިނ 2021 ައްށ މުަވްއަޒފުްނގެ ަޚަރާދިއ ިރަކަރްންޓ ަޚަރުދގެ ންިސަބތް
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މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

3,905.2

3,942.8

566.7 ވަންސްމުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަ

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ

ދޭ ފައިސާއިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށް

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

ޗާުޓ 5.3: 2021 ަވަނ ައަހަރްށ ުހަށެހިޅަފިއވާ ަބޖެުޓަގއި މުަވްއަޒފުްނަންށ ހިނގާ ަޚަރުދ ެބިހގްެނާދ ޮގތް

ިއތުުރެވަފިއވާ  ެއވަރެްޖޮކށް  ަބއިަބިއން  ަވިކަވކި  ޖުމުަލޮކާށއި  ޚަަރދު  ުމަވއްަޒުފްނގެ  ައހަރު   10 ާފިއުތވި  ބަަލއިާލަފިއއެަވނީ  ަގއި   5.1 ާތވަލު 

ިމންވަަރެށވެ. ާފިއުތވި 5 ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ުމަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރދު ެއވަރެްޖޮކށް ިއތުުރެވަފިއަވނީ ައހަަރކު 3.7 ިއްނަސްއަތިއްނނެވެ. ައދި ާފިއުތވި 
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10 ައހަުރގެ ތެޭރަގއި މުަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރދު ިއތުރުެވަފިއަވނީ ެއވަރެްޖޮކށް ައހަަރކު 7.1 ިއްނަސްއަތިއްނެނވެ. ަވިކަވކި ަބއިބަަޔށް ބަަލއިާލއިރު 

ާފިއުތވި 5 ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެއންމެ ބާަރށް ިއތުރުެވަފިއަވނީ އެލަަވްންސެއވެ. ެއއީ އެވަރެްޖޮކށް ައހަަރކު 5.8 ިއްނަސްއަތިއްނެނވެ. ކޮިވްޑ-19 

ާފިއުތވި  ގެ ސަބަުބން ޮލކްަޑުއްނކުރުާމއި ަމަސްއަކަތށް ައއި ަބދަާލެއކު 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ިއތުުރަގީޑގެ ޚަަރދު ަދށްެވަފިއވުާމެއކު 

5 ައހަުރގެ އެވަރެްޖެވސް ަވނީ ަދްށެވަފއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު ނުަލއި ެއންމެ ަފުހގެ 5 ައހަުރގެ ެއވަރެޖް ަނާގނަމަ ެއންމެ ބާަރށް ކުިރއެރި 

ބަަޔކީ ިއތުުރަގީޑގެ ޚަަރދެވެ. ާފިއުތވި 10 ައހަަރށް ބަަލއިާލއިރު ެއންމެ ބާަރށް ިއތުުރެވަފިއަވނީ  ެވސް ިއތުުރަގީޑގެ ަމަސްއަކުތގެ ޚަަރެދވެ. ެއއީ 

ެއވަރެްޖޮކށް ައހަަރކު 12.9 ިއްނަސްއަތިއްނނެވެ. 

 ތަާވލު 5.1: މުަވްއަޒފުްނަންށ ހިނގާ ަޚަރުދ ިއުތުރވާ މްިނަވުރ ނ
އިންސައްތައިން

ޖުމްަލ މުަވްއަޒފުްނގެ ަޚަރުދ ެއލަެވްންސ މުަވްއަޒފުްނގެ މާުސަރ ިއުތުރަގީޑގެ ަޚަރުދ

3.7 5.8 2.8 -2.0 5 އަހަރުގެ އެވަރެޖް

7.1 8.8 5.4 12.9 10 އަހަރިގެ އެވަރެޖް

)ށ( މުަވްއަޒފުްނގެ ަޚަރުދ ާދިއރަާތަކްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް

ާޗޓު 5.4 ިއްނ ަދްއަކިއެދީނ 2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަަޅިއަފިއވާ ބަެޖުޓަގއި މުަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރާދއި ުމަވއްަޒުފްނގެ ައަދދު ެއކި ާދއިާރަތަކށް 

ސަރިވސް  ސިވިލް  ަލާފޮކްށަފިއަވނީ  ިހނާގެނކަަމށް  ިގަނިއން  ެއންމެ  ޚަަރދު  މުަވއްަޒުފްނގެ  ިމންވަެރވެ.  ބެލެވޭ  ުހްނާނެނކަަމށް  ަބހާެލިވެގން 

ހިެމނޭ  ުމަވއްަޒުފން  ިގނަ  ެއންމެ  ައކީ  ިސވިލް ސަރިވސް  ުމަވއްަޒުފްނާނެއކު  ުރފިާޔއެވެ. 23,034  ބިިލައން   3.6 ިމއީ  މުަވއްަޒުފްނަނެށވެ. 

ުރފިޔާ  ބިިލައން   2.2 ުމަވއްަޒުފްނަނށް   9,399 ޖުމުލަ  ާދއިާރިއން  މި  ބޮޑީްޒެއވެ.  ުޔިނފޯމް  ާދއިާރައކީ  ބޮޑު  ެއންމެ  ެދން  ާދއިރާެވސްެމއެވެ. 

ޗާުޓ 5.4: 2011 އްިނ 2021 ައްށ މުަވްއަޒފުްނގެ ަޚަރާދިއ ިރަކަރްންޓ ަޚަރުދގެ ންިސަބތް
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ޚަަރުދާވެނކަަމށް ަލާފކުރެެވއެވެ. ިތްނަވަނައށް ެއންމެ މުަވއްަޒުފން ިގނަ ާދއިާރައކީ ޮކްނޓްެރްކޓް ުމަވއްަޒުފްނނެވެ. ޖުމުލަ 5,728 ޮކްނޓްެރްކޓް 

މުަވއްަޒުފްނަނށް 1.3 ބިިލައން ޚަަރދުާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

)ނ( މުަވްއަޒފުްނގެ ަޚަރުދ ިއާދރަާތަކްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް

ާޗޓު 5.5 ަގިއ ިމ ެފްނަނީނ 2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަަޅިއަފއިވާ ބަެޖުޓަގއި ުމަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރދު ަދއުަލުތގެ ިއދާާރަތަކށް ެބިހަފިއވާ ޮގަތށެވެ. 

ަވިކން ާޚްއަސޮކށް މި ާޗުޓން ބަަލއިާލަފއިާވނީ ެއންމެ ަމިތން ުމަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރދު ިހނގާ 15 ިއދާާރައެށވެ. މި 15 ިއދާާރިއން ުމަވއްަޒުފްނަނށް 

ިހނގާ ޚަަރުދގެ 86 ިއްނަސްއތަ ކަވަުރކުާރއިރު، ެއންމެ ަމިތން ޚަަރދު ިހނގާ 5 ިއދާާރިއން ޖުމުލަ ުމަވއްަޒުފްނގެ ޚަަރުދގެ 65 ިއްނަސްއަތ 

ަކވަުރކުެރެއވެ. ިމއީ ިމިންސޓްރީ ޮއފް އެިޑުއކޭަޝން، ިމިންސޓްރޯ ޮއފް ހެްލތު، މޯްލިޑްވސް ޕޮިލސް ސަރިވސް، ަގއުމީ ިދާފއީ ބާރު ައދި މާލެ 

ގްރޫްޕ ޮއްފ ޮހސްިޕޓަްލްސއެވެ. 
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ޑިޕާޓްމަންޓް ޮއފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

މިނިސްޓްރީ ޮއފް ޮފރިން އެފެއާޒް

ޯމލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ރވިސަސްމިނިސްޓްރީ ޮއފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ޯސޝަލް ސަ

ޯމލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

ރއެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ މިނިސްޓްރީ ޮއފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

މިނިސްޓްރީ ޮއފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ޮކމާންޑް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

އެނިހެން

ޗާުޓ 5.5: މުަވްއަޒފުްނ ަޚަރުދ ެބިހަފިއވާ ޮގތް )ެއްނެމ މިަތްނ ަޚަރުދ ހިނގާ 15 ިއާދާރ(
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 6: ަދުއލުަތްނ ަގުއމީ ސިްއހީ އްިނުޝައެރްންސ ްސީކަމްށ ުކާރ ަޚަރުދ

ިދެވހި  ުލިއަފޭސަހޮކށް  ިޚދުަމތް  ިސްއހީ  ްސކީަމކީ  ާއަސްނދަ  ުހްސނުވާ  ފޯުރޮކްށެދވޭ  ަދުށން  ނިޒާުމގެ  ަގއުމީ  ިއންުޝއަެރްންސގެ  ިސްއހީ 

ަރއްިޔެތއް  ދުަޅހެޔޮ  ަގއުމީ ނިޒާެމެކވެ.  ހަމަަޖްއަސިއދޭ  ޚަަރދު  ިޚދުަމުތގެ  ަރއްިޔެތްއގެ ިސްއހީ  ދިެވހި  ޮކންމެ  ިލއްަބިއިދނުަމށް  ަރއްިޔުތްނަނށް 

ެމުދވެިރޮކށްަވނީ  ްސކީމް  މި  ަމގު  ޯހޭދނެ  ހަަމހަަމކެާމެއކު  ަރއްިޔުތްނަނށް  ހުިރހާ  ާރއްޭޖގެ  ިޚދުަމްތަތއް  ިސްއހީ  ޭބުންނވާ  ިބާނކުރުަމްށަޓަކއި 

ަތަނަވްސޮކްށެދިވަފއެވެ. ައދި ިސްއހީ ިޚދުަމްތަތަކށް އަިމއްލަ ޖީުބން ކުަރންެޖހޭ ޚަަރުދަތއް ުކަޑޮކށް ޭބްސފަރުާވައށް ސަާލންެޖހުުމގެ ުއސޫލު މި 

ްސކީްމގެ ސަބަުބން ަވނީ ަންއތާލެިވަފެއވެ. ޮޑްކޓަަރށް ެދްއކުުމގެ ިއތުުރން މެިޑކަލް ަޑިއްގޯންސިޓްކްސައށް ޭބުންނވާ ެޓްސުޓަތާކއި، ޭބާހއި ފަުރާވގެ 

ޚަަރުދަތއް މި ްސކީުމން ކަވަުރކުެރެއވެ. ައދި ފަރުވާ ލިެބން ުނުހްނނަ ަރށްަރުށން ބަލިީމުހން އިމަރެޖްނީސޮކށް ެގަނއުަމށް ކުރެވޭ ޚަަރާދއި، ާރއްޭޖަގއި 

ލިެބްނ ެނތް ފަރުާވަތްއ ޯހދުަމށް ާރއްެޖިއން ބޭަރށް ޮފުނަވިއީދ ފަުރާވ ޯހދުުމގެ ޚަަރދު ިމ ްސކީުމްނ ަކވަުރކުެރއެވެ. 

ާއަސްނދަ ްސކީުމން ިޚދުަމތް ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ޮބޑު ޭހަދެއއް ޮކންމެ ައހަަރކު ކުެރެވެއވެ. ތިީރަގއިވާ ާޗުޓން ަދްއަކިއެދނީ 2016 

ަވަނ ައަހާރިއ 2020 ަވނަ ައހަރާ ދެެމދު ާއަސްނަދައށް ކުރެުވނު ޚަަރެދވެ. ާފިއުތވި 5 ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ބޮެޑތި ައަދުދަތުކން ާއަސްނަދިއގެ ޚަަރދު 

ައހަުރން ައހަަރށް ަބދަުލެވަފިއވީ ނަމަެވސް ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ައހަަރކު ަމދުެވެގން 800 މިިލައން ުރފިޔާ ާއަސްނދަ ްސކީަމށް ޚަަރުދޮކްށަފިއެވއެވެ. 

ޗާުޓ 6.1: ސިްއހީ އްިނުޝައަރްންސައްށ ަބޖެުޓްނ ހިނގާ ަޚަރުދ
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މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

ަގއުުމގެ ހުިރހާ ަރއްިޔުތްނަނށް ިސްއހީ ިއންުޝއަެރްންސގެ ްސކީަމުކން ިސްއހީ ިޚދުަމްތަތއް ަޔީގްނޮކްށެދވުަމކީ ދުަޅހެޔޮ ުއެފްއުދްނތެރި އާާބީދެއއް 

ިބާނކުރުަމށް ަމގު ަފިހޮކްށދޭ ކަެމކެވެ. ައދި ަރއްިޔުތްނަނށް ިސްއހީ ަރްއާކތެިރަކން ފޯުރޮކްށިދނުުމގެ ިއތުުރން މާލީ ަރްއާކތެިރަކްނެވސް ފޯުރޮކްށެދެވއެވެ. 

ވީމާ، މި ނިޒާުމގެ ަފިއާދއާެމދު ެއްއެވސް ަޝްއެކއް ެނެތވެ. ނަމަެވސް ިމަފދަ ްސކީެމއް ިހްނާގއިރު ޚަަރދު ިއސްާރފުވުަމށް ފުުރަސުތަތެކއް ހުިރަކން 
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ެއެހްނކަުމން،  ގަބޫުލކުަރންެޖެހެއވެ.  ުއެފޭދަކްނެވސް  ިއްނެސްނޓިްވަތެކއް  ތެެރިއން  ނިޒާުމގެ  މި  ބޮުޑވުަމށް  ޚަަރދު  ައދި  ެދެނަގްނަނންެޖެހެއވެ. 

މި ިއްނެސްނޓިްވަތއް ަރނގަުޅޮކށް މި ިއސްާރްފަތއް ކުަޑކުަރން ަމަސްއަކްތކުަރންެޖެހއެވެ. ައދި ްސކީމް ިހްނގުުމގެ ޮކްނޓްރޯްލަތއް ވަުރަގަދޮކށް 

ޭބކާުރޮގުތަގއި ޚަަރުދކުެރވޭ ިމންވަރު ކުަޑކުަރންެޖެހެއވެ. ަހީގަގަތކީ، މި ޭބކާރު ެވެގްނދާ ަފިއާސައކީެވސް ެޓުކުހން ލިބޭ އާްމަދީނން ުނަވތަ ދަަރނި 

ަނަގިއެގްނ ިހނގާ ޚަަރުދަތްއކަެމވެ. ާމަނައކީ ިމީއެވސް ަރއްިޔުތްނ ުއފުަލންެޖހޭ ބުަރެއްއކަެމެވ.

ާއަސްނަދައށް ިހނގާ ޚަަރުދގެ ެއންމެ ބޮޑު ަބެއއް ިހނަގނީ ޭބަހށް ކުރާ ޚަަރަދށެވެ. ިމކަަމށް ައހަެރްއގެ ަމއްަޗށް 500 މިިލައން ުރފިާޔައށްވުރެ 

ިއތުަރށް ޚަަރުދެވެއވެ. ައދި ިމއީ ާފިއުތވި ައހަުރަތުކަގއި ެއންމެ ބާަރށް ިއތުރުވަުމްނދާ ޚަަރުދެވސްެމެއވެ. ީމގެ ަބެއއް ސަބަުބަތުކގެ ތެޭރަގއި ައގުޮބޑު 

ަތާފުތަތއް ބޮުޑވުާމއި ެއއް ބަީލގެ  ައުގގެ  ާބަވެތްއގެ ޭބަހށްެވސް  ައުގަތއް ެއއް  ިވްއކާ  ބްޭރްނަޑޑް ޭބަހށް ބަޯރާސވުާމއި، ފާަމީސަތުކން ޭބސް 

ިއްނސިެޑްނަޓަކށް ެއކި ަފހަުރގެ ަމިތން ޮޑްކޓަަރށް ެދްއކުަމާށއި ޭބްސެނގުަމށް ޮކްނޓްރޯލް ެނުތން ހިެމެނެއވެ. ޭބުހގެ ައަގްށަފހު ާއަސްނަދިއން ެއންމެ 

ބޮޑު ޚަަރެދްއ ިހނަގނީ ާރއްެޖިއން ބޭުރްނ ޯހދާ ފަުރާވަތަކްށ ދާ ޚަަރދެވެ. 

ެއފިަޝްނސީ  ކުަޑޮކށް،  ޭބކާުރވާ ޚަަރުދަތއް  ިހްނގުުމަގއި  ެގަނއުަމާށއި މި ްސކީމް  ިމންވަަރަކށް  ާއަސްނދަ ްސކީުމގެ ޚަަރުދަތއް ދެެމެހްއެޓނިވި 

ިއތުުރޮކށް، ަރއްިޔުތްނަނށް ޭއގެ ެއންމެ ފުިރހަމަ ަނފާ ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ެއކްަޝން ޕްޭލެނއްަވނީ 2020 ަވނަ ައހަރު ެއކުލަވާެލިވަފއެވެ. މި ެއކްަޝން 

ޕްޭލްނަގއި ހިެމނޭ ފިޔަވަުޅަތއް ާދނީ 2020 ަވަނ ައަހާރިއ 2021 ަވނަ ައހަުރަގއި ަތްނފީުޒކުރަުމްނެނވެ. ީމގެ ތެޭރަގއި ހިެމނޭ ުމިހއްމު ފިަޔވަުޅަތަކީކ:

ައާސސީ ޭބްސަތާކއި ޚަަރދު ޮބޑު ޭބްސަތުކގެ ެޖނެިރކް ލިޭބނެ ޮގތް ަފިހޮކްށދީ، ޮޑްކޓަުރން ެޖނެިރކް ޭބސް ލިެޔިދނުާމއި، ެޖނެިރކް  •

ކުިރައށް  ޕްޮރގްރާެމއް  ހޭުލްނތެިރކަުމގެ  ެބޭހޮގުތން  ލިެޔިދނުމާ  ޭބސް  ެޖނެިރކް  ަކވަުރޮކްށިދުނން.  ްސކީުމން  ހަަމައށް  ައގާ  ޭބުހގެ 

ެގްނިދއުަމށް 2021 ަވނަ ައހަަރށް ާރަވިއަފއިވޭ. 

ޭބުހގެ ާބަވްތަތަކށް ެއންމެ ަމިތެވެގން ެނޭގނެ ައގު ނުަވތަ ެމްކސިމަމް ީރޓޭލް ޕްަރިއސް ފޯިމއުާލެއއް ޭބުންނޮކްށެގން ަކނަޑއެުޅން. ީމގެ  •

ސަބަުބްނ ެއއް ޭބަހަކށް ެއިކެއކި ފާަމީސަތުކން ަތާފުތ ައުގަތްއ ަކނަޑއެުޅން ުކަޑޮކްށޭދނެ. 

ފުާރަނައށް ނުަރްއާކުނާވަފދަ ިސްއހީ ަކްނކަަމށް ެއއް ިއްނިސެޑްނަޓަކށް ެއކި ަފހަރުަމިތން ެއކި ޮޑްކޓަުރްނަނށް ަދްއަކއި ެއކި ޭބސް  •

ިސީޓައށް ޭބްސެނުގން ޮކްނޓްރޯްލކުރުަމްށަޓަކއި، ިވަނވި ިސްސޓަމް ެމުދވެިރޮކށް ަވކި ުމްއަދަތަކށް ޑުޕްިލޭކްޓޮކށް ޭބސް ުނެނގޭ ޮގަތށް 

ެހުދން. 

މޯަބއިލް އެޕްިލކޭަޝެނއް ެމދުވެިރޮކްށ ޮކންމެ ަރއްިޔެތްއެވްސ ުހްސުނވާ ާއަސްނދަ ޭބުންނކުރާ ިމްނވަރު ބަޭލެނ ޮގެތްއ ހަމަެޖްއުސން.  •

ްސކީުމގެ ަދުށން ެއންމެ ާއންުމޮކށް ޭބުންނކުރާ ޭބްސަތާކއި ެއންމެ ބޮޑު ޚަަރެދއް ިހނގާ ޭބްސަތއް ެޓްނޑަަރށް ހުުޅވާަލިއެގން ާއަސްނދަ  •

ުކްނުފިންނ ަގުތން. 

އަިމއްަލ ިއންުޝއަަރްންސ ްސކީުމަތްއ ހަމަަޖްއާސަފިއވާ ަރއްިޔުތްނަނށް ާއަސްނަދ ްސކީްމ ަކނޑާުލްނ. •

ބޭުރެގ ޮހސްިޕޓަްލަތުކން ޭބުންނވާ ފަރުާވައށް ީވާހެވސް ޮބަޑަކްށ ޓެލަެމިޑިސން ަވސީަލްތަތްއ ޯހުދން.  •
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ެޖނެރަލް ޕްެރްކޓިަޝަނރސް ޕްޮރގްރާމް ާގއިުމކުުރން. ިމަފދަ ނިޒާެމްއަގއި ާއަދިއގެ ބަިލަތާކއި ާއންމު ބަިލަތަކށް ބަލިީމުހން ަދްއާކނީ  •

ެޖނެރަލް ޕްެރްކޓިަޝނަުރްނަނށް. ީމެގ ސަބަުބްނ ސްޕެޝަިލްސުޓްނގެ ަވުގުތ ެއފިަޝްންޓކުެރޭވނެ.  

ީމގެ ިއތުުރން، ސަަރަހްއދީ ައދި ައތޮޅު ޮހސްިޕޓަްލަތުކގެ ިޚދުަމްތަތާކއި ކެޭޕިސޓީ ިއތުުރކުރަުމން ާދތީ، ބަލިީމުހން ިއަވުކޭއްޓކުރުަމށް ާއަސްނަދިއން 

ކުރާ ޚަަރުދ ކުަޑކުރެޭވެނކަަމްށެވސް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ާއަސްނަދައްށ ކުރާ ޚަަރދު ެއފިަޝްންޓކުެރވުަމކީ އިުޖތިާމއީ ެއެހްނ ަކްނކަަމށް ބަެޖުޓން ާޖގަ ިއތުުރކުރުަމށް ަމުގަފހިެވެގްނާދެނ ކަެމކެވެ. 
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 7: އާބީާދ އާިއ ަތަރްއީގ ލަާމުރަކީޒުކުރްނ 

ާރއްޭޖގެ އާާބީދގެ 40 ިއްނަސްއތަ ދިިރއުެޅނީ ވެރިަރށް މާޭލަގެއވެ. ާފިއތުވި ައހަުރަތުކަގއި މާެލައށް އާާބދީ ޖަާމވުަމށް ެމދުވެރިެވަފއިމިަވނީ ސަުރކާރު 

ިހްނގުުމގެ ބާުރަތާކއި، ިއުގިތާސދީ ަވސީަލްތަތާކއި، ވަީޒާފގެ ފުުރަސުތަތާކއި، ަތއުލީާމއި ިސްއހީ ިޚދުަމްތަތއް މާެލައށް ޖަާމެވަފއިވުެމވެ. ނަަމެވސް 

ކުރަުމްނނެވެ.  ަދނީ  ައސަރު  ޭނެދވޭ  ޭއގެ  ބޮުޑެވަފިއވުުމން  އާާބދީ  ކެޭޕިސީޓައށްވުރެ  ކެީރިއްނގ  މާޭލގެ  ޮތއްެޖހި،  ެއްއަތަނަކށް  އާާބީދެއއް  ޮބޑު 

ިމޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ޮކވިްޑ-19 ގެ ބަލިމަުޑަކން ާރއްެޖައށް ެފތުރުާމެއކު ާރއްޭޖަގއި ޮކވިްޑ-19 ެގ ެއިޕެސްނަޓަރަކްށެވްސ 

ެވަފިއަވނީ މާެލއެވެ. ައދި ބަލި ޮކްނޓްރޯްލކުރުަމްށަޓަކއި މާލެ ަބްނުދޮކށް މާެލިއން ަދތުުރކުރުުމގެ ފުުރަސުތަތއް ަހިނކުރުާމެއކު ިގނަ ިޚދުަމްތަތެކއް 

ޯހދުުމަގއި ަރއްިޔުތްނަނށް ަދިތަތަކކާ ކުރިަމިތެވއެވެ. ީމެގން ޭދަހަވނީ ާރއްޭޖގެ އާާބދީ ާއއި ިއުގިތާސދީ ަވސީަލްތަތއް ލާމަުރކަީޒކުަރންެޖޭހކަމެވެ. 

ިމޮގުތން ލާމަުރކަޒީ ނިޒާމު ަފްއާކކުރުަމކީ މި ސަުރކާުރގެ ަވުއެދކެވެ. ިމޮގުތން 2019 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ާވނީ ލާމަުރކަޒީ ާޤޫނަނށް ޮބެޑތި 

ިއސްާލުހަތެކއް ެގެނވި ަކުއްނސިްލަތއް ބާުރވެިރކުރެވި މާީލޮގުތން ިމިނަވްނަކން ިއތުުރކުެރިވަފެއވެ. ައދި މި ސަުރކާުރގެ “ްސޓްެރޓީިޖކް ެއކްަޝން 

ޕްޭލން 2023-2019” ަގއި ާރަވިއަފިއަވނީ “ަގއުމީ ސްޕޭޝަލް ޕްޭލން” ެއއް ެއކުަލވާަލއި “ރީަޖނަލް އަރަބން ެސްނޓަުރަތްއ” ތަަރްއީގޮކށް މި 

ެސްނޓަުރަތުކަގއި ިޚދުަމްތަތއް ފުާޅޮކށް، ިއުގިތާސދީ ަވސީަލްތަތާކއި ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް ިއތުުރޮކށް ވަީޒާފގެ ފުުރަސުތަތއް ުއެފްއދުަމށެވެ. 

ޮކިވޑް-19 އާ ގުިޅެގން މި ޕްޭލްނަތުކަގއި ާރަވިއަފިއވާ ފުޅާ ިމުނަގއި މި ަމަސްއަކްތަތއް ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ޮގންެޖުހްނަތއް ހުރި ނަަމެވސް، 

މި ޕްޭލްނަތއް އަުލން ތަުރތީުބޮކށް ެއކުަލވާލީ “ނޭަޝނަލް ރެޒިިލެއްނސް ެއްނޑް ިރަކވަރީ” ޕްޭލުނަގިއވާ ޮގުތގެ ަމިތން، 2020 ގެ ބަެޖުޓން 

ިމކަަމްށަޓަކއި ަމަސްއަކްތަތެކއް ަވނީ ަފަށިއަފެއެވ. ައދި 2021 ަވަނ ައހަުރ ިއތުުރ ެއަތްއ ަކްނަތްއަތެކްއ ކުރުަމށް ަވނީ ރާަވިއަފއެވެ.  

އާބީާދ ލަާމުރަކީޒުކުރްނ

2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާވނީ ޮކިވްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ވަީޒާފައާށއި ދިިރއުޅުުމގެ ހާަލތު ަބދަލުވުުމގެ ސަބަުބން މާެލިއން ައތޮުޅތެެރައށް 

ދިިރއުުޅން ަބދަުލވާ ފަާރްތަތަކށް ެއީހތެިރަކން ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ްސކީެމއް ހުޅުވާލުަމށް ރާަވިއަފއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން މަުރކަުޒކުެރިވަފިއވާ ސަުރކާުރގެ 

ަމަސްއަކްތަތާކއި ަބެއއް ވަީޒާފަތއް ލާމަުރކަީޒކުރުަމށް ަވނީ 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާރަވިއަފެއވެ. ިމޮގުތން ލާމަުރކަީޒކުރުަމށް ާރަވިއަފިއވާ 

ެއއް ަމަސްއަކަތކީ ްސކޫުލަތުކގެ ޯޒނު ޮއީފްސަތއް 5 ސަަރަހްއަދަކށް ަބދަުލކުރެެމވެ. ީމގެ ިއތުުރން، ާރއްޭޖގެ 5 ސަަރަހްއެދްއަގއި ޓަރޝަރީ 

ެފްނވަަރށް ޮހސްިޕޓަުލަތއް ތަަރްއީގކުރުަމާށއި ައތޮުޅަތުކގެ ިސްއހީ ިޚދުަމުތގެ ެފންވަރު ޖުމުަލޮކށް ަރނގަުޅކުރުަމށް ސަުރކާުރން ައްނަނނީ ޮބެޑތި 

ޭހަދަތެކއް ކުރަުމްނެނވެ. ަރއްިޔުތން މާެލައށް ހިޖުަރކުރާ ސަބަުބަތއް ކަަމށްވާ ވަީޒފާ، ިސްއހީ ިޚދުަމތް ައދި ަތއުލީމީ ިޚދުަމުތގެ ެފންވަރު ާރއްޭޖގެ 

ެއކި ސަަރަހްއުދަތުކގެ އާާބީދގެ މަުރކަުޒަތުކަގއި ތަަރްއީގކުރުުމން މާެލައށް ބަޯރާސުވން ކުަޑކުރެޭވެނއެވެ. ީމގެ ސަބަުބން މާޭލގެ ޮތށްެޖުހން ކުަޑޮކްށދީ 

ައތޮުޅތެޭރަގއި ތަަރްއީގކުރުަމށް ާރަވިއަފިއވާ އަާބީދގެ މަުރކަުޒަތަކށް ަރއްިޔުތން ަބދަުލވުަމށް ެއީހތެރިެވޭދެނއެވެ. 
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ފެީރގެ ނިޒާަމކީ ަރއްިޔުތން ަރށު ަބްނުދން ފިލުަވިއދީ، ަރއްިޔުތްނަނށް ޭބުނންވާ ަތެކއްާޗއި ިޚދުަމްތަތާކއި ވަީޒާފގެ ފުުރަސުތަތއް ާގްތޮކްށިދނުަމށް 

ުމިހއްމު ަވސީަލެތކެވެ. ިމޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާރއްޭޖގެ ުއތުުރގެ ސަަރަހްއުދަތުކަގއި ަހިއ-ސްޕީޑް ފެީރގެ ނިޒާެމއް ާގއިުމކުރުަމށް 

ަވނީ ރާަވިއަފއެވެ. ީމގެ ިއތުުރން ށ.ުފަނދޫ ާއއި ފުަވއްމުަލުކަގއި ެސްނޓްރަލް ފެރީ ޓަރިމނަލް ެހދުަމށް ަވނީ 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި 

ާރަވިއަފއެވެ. 

ަދތުުރަފތުުރގެ ާދއިާރިއން މި ސަުރކާުރގެ ައެނއް އަމާަޒކީ 2023 ެގ ިނަޔަލްށ ާއާބީދެގ 90 ިއްނަސްއތަ ސްޕީޑް ޯބަޓުކން ަބިއގަިޑއިރު ތެޭރަގއި 

ެއއަރޯޕަޓަކށް ާވސިުލވެޭވނެ ޮގތް ަތަނަވްސޮކްށިދނުމެވެ. ިމޮގުތން ިހނގަުމްނދާ ައދި ެޓންޑަިރްނގ މަުރހަާލަގިއވާ ރީަޖނަލް ެއއަރޯޕޓު ތަަރްއީގކުރުުމގެ 

6 މަޝްޫރުއެއއް 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ހިަމަނިއަފއިާވެނެއވެ. ިމއީ ހއ.ހޯަރުފށި، ހދ.ކުުޅުދްއުފށި، ށ.ުފަނދޫ، ނ.ާމފަރު، ގދ. ާމވަރުލު 

ައދި ގދ.ފަެރސްާމޮތޑާ ެއއަރޯޕޓު ތަަރްއީގކުރުުމގެ މަޝްޫރުއަތއް ހިެމެނެއވެ. ައދި 2021 ަވނަ ައހަރު ިއތުރު ަރްށަތެކްއަގއި ރީަޖނަލް ެއއަރޯޕޓު 

ތަަރްއީގކުރުުމގެ މަޝްޫރުއަތްއ ެފށުަމށް ަވނީ ާރަވިއަފިއެވެއެވ.

ޑޮެމްސިޓކް ެއއަރޯޕުޓގެ ިއތުުރން ހދ.ަހނިާމޫދގެ ިއްނަޓނޭަޝނަލް ެއއަރޯޕާޓއި ައްއޑޫ ިއްނަޓނޭަޝނަލް ެއއަރޯޕޓު އަްޕގްރޭުޑކުރުުމގެ މަޝްޫރުއަތއްެވސް 

2021 ަވނަ ައހަުރަގއި ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ރާަވިއަފއިެވެއވެ. ީމގެ ސަބަުބން މި ސަަރަހްއުދަތުކަގއި ަފތުރުވެިރކަާމއި ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތއް 

ިއތުުރޮކްށިދނުަމށް ަމުގަފިހޮކްށޭދެނއެވެ. 

ިސްއީހ ޚުިދމަތްަތްއ

ަމުދޮކށް  ިމްނވަރު  ަދތުުރކުރާ  މާެލައށް  ޭބްސފަުރާވައށް  ަރއްިޔުތން  ަކްނކޮުޅަތުކަގއި ލިބުަމކީ  ާރއްޭޖގެ  ިޚދުަމްތަތއް  ެފންވަުރގެ ިސްއހީ  ަރނގަޅު 

ެފްނވަަރށް  އަރަބން ެސްނޓަުރަގއި ޓަރޝަރީ  ރީަޖނަލް  ާރއްޭޖގެ 5 ސަަރަހްއެދްއގެ  ިމޮގުތން  ކަެމކެވެ.  ުލިއޮކްށޭދނެ  ަތކުީލުފަތއް  ުއފުަލންެޖހޭ 

ަމަސްއަކްތަތެކއް  ިގނަ  ބަެޖުޓން  ައހަުރގެ  ަވނަ   2020 ތަަރްއީގކުރުަމށް  ަވސީަލްތަތއް  ޮހސްިޕޓަްލަތުކގެ  މި  ތަަރްއީގކުރުަމާށއި  ޮހސްިޕޓަލް 

ައދި  ިމޮގުތން ހދ.ކުުޅުދްއުފށި، ލ.ަގން  ާރަވިއަފެއވެ.  ަވނީ  ކުރުަމށް  ަމަސްއަކްތަތެކއް  ިއތުރު  ައހަުރގެ ބަެޖުޓން  ަވނަ  ޮކްށަފއިާވއިރު 2021 

ގދ.ިތަނދޫ ައދި ައއްޑޫ ިއުކިއޓޯިރއަލް ޮހސްިޕޓަްލަތއް ޓަރޝަރީ ެފްނވަަރށް ތަަރްއީގކުރުުމގެ މަޝްޫރުއަތއް ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ާރަވިއަފިއެވއެވެ. 

ައދި ލ.ގަުމަގއި ެކްނސަރ ޮހސްިޕޓަެލއް ާގއިުމކުރުުމގެ ަމަސްއަކތް ެފށުަމށް 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާރަވިއަފއިެވެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން 

ހެްލތު ެސްނޓަުރަތާކއި، ައތޮޅު ޮހސްިޕޓަްލަތާކއި ރީަޖނަލް ޮހސްިޕޓަްލަތުކގެ ެފްނވަރު ަމިތޮކށް ިޚދުަމްތަތއް ފުާޅކުރުަމށް ބަެޖުޓަގއި ާރަވިއަފިއެވއެވެ.  
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އިގުތާިސީދ ަހަރކާތްަތްއ ިއުތުރުކުރްނ

ަވަނ  ެގްނިދއުަމށް 2021  ކުިރައށް  ެއީހިއން  ހިލޭ  ިއްނިޑއާ ސަުރކާުރގެ  ތަަރްއީގކުރުަމށް  ޯޒނު  ައްއޑޫ ިސީޓގެ 5 ސަަރަހްއެދްއަގއި ޓޫރިޒަމް 

ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާރަވިއަފިއެވެއވެ. މި މަޝްޫރުއގެ ސަބަުބން ައްއޫޑަގއި ަފތުރުވެިރކަަމށް ެއނދު ިއތުުރޮކށް ައއްޑޫ ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ެއއަރޯޕަޓށް 

ފްަލިއްޓަތއް ިއތުުރކުރުަމށް ަމުގަފިހޮކްށޭދެނެއެވ.

ައހަުރގެ  ަވނަ   2021 ަވނީ  ާގއިުމކުރުަމށް  ަކްނކޮުޅަތުކަގއި  ާރއްޭޖގެ  ަވސީަލްތަތއް  ޕްޮރެސްސކުރުުމގެ  ަމސް  ިއތުުރޮކށް  ައގު  ަމސްވެިރކަުމގެ 

ިއތުރު  ިއތުުރން،  ަމަސްއަކުތގެ  ާގއިުމކުރުުމގެ  ޕްާލްނޓް  ަމސް  ޭގޮދށު  ިސީޓގެ 4 ސަަރަހްއެދްއަގއި  ައއްޑޫ  ިމޮގުތން  ާރަވިއަފެއވެ.  ބަެޖުޓަގއި 

ަރްށަތެކްއަގިއ ައިއސް ޕްާލްނާޓއި ަމސް ޕްޮރެސްސކުރުުމެގ ކާުރާހާނަތއް ތަަރްއީގކުރުަމށް 2021 ަވަނ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ާރަވިއަފިއެވެއެވ.

ޮބޑު  ސަުރކާުރން  އަަރިއަގްނަނއިރު  ކާިރާސިއން  ގެ  ޮކވިްޑ-19  ިއތުުރކުރުަމކީ  ުއެފްއުދްނތެިރަކން  ަދނުޑވެިރކަުމގެ  ިއތުުރން  ަމސްވެިރކަުމގެ 

ިއްސކަެމްއޭދނެ ކަެމެކވެ. ިމޮގުތން 2020 ަވނަ ައހަރު ސަުރކާުރން ުއެފްއދި ެއގްރޯ ނޭަޝނަލް ކޯޕަރޭަޝްނގެ ަމަސްއަކތް ފުާޅކުރުަމށް 2021 ަވަނ 

ައހަުރަގއި ރާަވިއަފއިެވެއވެ. ެއގްރޯ ނޭަޝނަްލިއން ާރއްޭޖގެ ަކްނކޮުޅަތުކަގއި ަދނުޑވެިރން ުއަފްއދާ ބާަވްތަތއް ާމެކަޓށް ެގަނއުަމާށއި ަދނުޑވެިރކަުމގެ 

ާދއިާރެގ ިއުގިތާސދީ ަނފާ ިއތުުރކުރުަމށް ަމުގަފިހޮކްށޭދެނއެވެ. 

ީމގެ ިއތުުރން، ާރއްޭޖގެ ެއކި ިހސާުބަތުކަގއި ސީޯޕްޓަތއް ތަަރްއީގޮކށް، ބޭުރން ެގްނނަ ުމދާ އަުރަވއި ބޭޭލނެ ިއްނތިޒާުމަތއް ަދނީ ހަމަަޖްއސަުމްނނެވެ. 

ިމޮގުތން ިމހާުރެވސް، ައްއޑޫ ިސޓީ ާއއި ކުުޅުދްއުފށި ިސީޓގެ ޯޕްޓަތަކށް ބޭުރން ައްނނަ ޯބުޓަފހަުރން ުމދާ އަުރަވއި ބޭލުުމގެ ިއްނތިޒާމުަވނީ 

ހަމަެޖިހަފެއވެ. ާދދި ަފުހން ިއްނިޑާއގެ ކޮިޗން ާއއި ކުުޅުދްއުފްއށި ިސީޓއާ ދެެމދު ާކގޯ ފެީރގެ ަމަސްއަކްތެވސް ަވނީ ެފިށަފެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން، 

ގދ.ިތަނޫދަގިއެވސް ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ޯޕެޓްއ ާގއިުމކުރުުމގެ ަމަސްއަކްތ ަދީނ ކުރަުމްނނެވެ. 

ަތުއލީީމ ފްެނަވުރ ަރނަގޅުުކުރްނ

ްސޓްެރޓީިޖކް  ަވނީ ސަުރކާުރގެ  ާގއިުމކުރުަމށް  ިއްންސިޓުޓުއްޓަތއް  ިޓެވޓް  މަުރކަުޒަތާކއި  ަތއުލީމު  ަމތީ  ެސްނޓަުރަތުކަގއި  އަރަބން  ރީަޖނަލް 

ެއކްަޝން ޕްޭލުނަގއި ާރަވިއަފެއވެ. ީމގެ ސަބަުބން ަމތީ ަތއުލީމު ާހސިުލކުރުުމގެ ފުުރަސުތަތއް ާރއްޭޖގެ ަކްނކޮުޅަތުކަގއި ިއތުުރެވެގްނާދެނއެވެ. 

ައދި ޮކވިްޑ-19 ގެ ސަބަުބން ވަީޒާފގެ ބާޒާަރށް ބޮޑު ލޮޅުެމއް އަަރިއަފއިވާ ިހނދު މުަވއްަޒުފްނގެ ެފްނވަރު ަމިތޮކށް ިއްނާސނީ ަވސީަލްތަތއް 

ތަަރްއީގކުރުަމށް ެއީހެވޭދެނެއވެ. ިމޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި ިދެވހިާރއްޭޖގެ ަގއުމީ ުޔނިަވރިސީޓން ޓޫރިޒަމް ޓްޭރިންނގ ެފސިިލީޓެއއް 

ކެމްަޕސް  ުޔނިަވރިސިޓގެ  ަގއުމީ  ާގއިުމކުރުަމާށއި، ގދ.ިތަނޫދގެ  އިމާާރތް  ެފކަްލީޓގެ  ައިއީސޓީ  ުފަވއްމުަލުކަގއި  ާގއިުމކުރުަމާށއި،  ލ.ައތޮުޅަގއި 

ީމގެ  ރާަވިއަފއިެވެއވެ.  ބަެޖުޓަގއި  ައހަުރގެ  ަވނަ   2021 އިމާާރްތކުރުަމށް  ގްީރްނަހުއސް  އެްމެއންޔޫ  ސ.ިހަތދޫ  ފުާޅކުރުަމާށއި،  ަވސީަލްތަތއް 

ިއތުުރން ފުަވއްމުަލާކއި ހދ.ކުުޅުދްއުފށި، ރ.އަިލުފށި ައދި ފުަވއްމުަލށް ިސިޓަގއި ޒަާމނީ ޓިެވޓް ިއްންސިޓިޓުއެޓއް ާގއިުމކުރުަމާށއި، ހއ.ިދްއޫދާއއި 

ނ.ެކނިދކުުޅޫދަގއި ޫޖިނއަރ ކޮލެުޖ ާގއިުމކުރުަމށް ާރަވިއަފިއެވެއެވ.
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ުއނިްސލަްތަކްށ އާްނމު ހިލޭ އީެހގެ ައަދުދ ަކނޑެައޅޭ ައޫސލު ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 8: ަކ

2019 ަވނަ ައހަރު ިދެވހިާރއްޭޖގެ ިއދާރީ ާދއިާރަތއް ލާމަުރކަޒީ ުއސޫުލން ިހްނގުުމގެ ާޤޫނަނށް ެގނެުވނު 8 ަވނަ ިއސްާލާހެއކު ަކުއްނސިްލަތއް 

މާީލޮގުތން ބާުރވެިރކުުރަވއި، އަިމއްލަ ަފއިަމއްަޗށް ެތުދވެ ިހްނގުުމގެ ގާބިުލަކން ިއތުުރކުރުަމްށަޓަކއި ިގނަ ިއސްާލުހަތެކއް ެގނެުވެނވެ. މި ާޤޫނުނގެ 

79 ަވނަ ާމްއާދގެ ަދުށން ަރށު ަކުއްނސިްލަތާކއި، ައތޮޅު ަކުއްނސިްލަތާކއި، ިސޓީ ަކުއްނސިްލަތުކގެ ޮއީފސް ިހްނގުަމާށއި، ަކުއްނސިްލަތުކން ދޭ 

ިޚދުަމްތަތއް ިދނުަމާށއި، ަކުއްނސިްލަތުކން ތަަރްއީގައށް ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތަކށް ޚަަރުދކުރުަމށް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންންސިއން ަކނަޑއަޅާ ިފްސކަލް 

ފޯިމއުާލެއއް ޭބުންނޮކްށެގން ިދެވހިާރއްޭޖގެ ހުިރހާ ަކުއްނސިްލަތަކށް ެބިހެގްނދާ ޮގަތށް ހިލޭ ެއީހގެ ޮގުތަގއި ަދއުަލުތން ަކުއްނސިްލަތަކށް ަފިއސާ 

ޫދކުަރންެޖެހެއވެ. މި ާމްއާދެގ ަދުށްނ ަކުއްނސިަލަތަކްށ ހިލޭ ެއީހެގ ޮގުތަގިއ ޭދން ަކނަޑއަާޅ ައަދަދކީ ތިީރަގިއާވ ދެ ަބިއގެ ޖުމުަލއެވެ. 

ެއނައހަަރަކށް ާފްސކުރާ ބަެޖުޓަގިއ އާްމަދީނެގ ޮގުތަގިއ ައްނދާާޒކުރާ އާްމަދީނގެ ަމދުެވެގން 5 ިއްނަސްއތަ  •

ަކުއްނސިްލަތުކގެ ިއުހިތާސްސގެ ތެޭރަގއި ުނހިެމނޭ ބިާމއި ފަާޅއި ފަުރގެ ސަަރަހްއުދަތުކގެ ކުީލގެ ޮގުތަގއި ަދއުަލަތށް ލިބޭ އާްމަދީނގެ  •

40 ިއްނަސްއަތ 

ަކުއްނސިްލަތަކށް ދޭ ާއންމު ހިލޭ ެއީހގެ ައަދދު ަރށު ަކުއްނސިްލަތަކާށއި ައތޮޅު ަކުއްނސިްލަތަކާށއި ިސޓީ ަކުއްނސިްލަތަކށް ަބަހން ހަމަެޖިހަފއިަވނީ 

ތިީރަގިއާވ ިނސްަބުތްނެނެވ.

ަރުށ ަކުއްނސިްލަތަކށް 70 ިއްނަސްއަތ •

ައތޮުޅ ަކުއްނސިްލަތަކށް 10 ިއްނަސްއަތ •

ިސީޓ ަކުއްނސިަލަތަކށް 20 ިއްނަސްއަތ •

ެދވޭ  ޮގުތަގއި  ގްާރްންޓގެ  ިއުކއަަލއިޒޭަޝން  ެއއީ  ަބހާެލެވެއވެ.  ަފިއސާ  ޮގަތަކށް  ދެ  ަބަހއިާލއިރު  ަކުއްނސިަލަތަކށް  ަވިކަވކި  ައަދުދަތއް  މި 

ެއަކީށެގްނުނވާ  ޮގުތަގއި  ެއީހގެ  ހިލޭ  ަކުއްނސިަލަކށް  ައކީ  ގްާރްނޓް’  ‘ިއުކއަަލއިޒޭަޝން  ައަދދެވެ.  ަކނަޑއަޅާ  ފޯިމއުާލިއން  ިފްސކަލް  ައަދާދއި 

ުކޑަ ިމްނވަެރއް ނުލިޭބެނަކން ަކަށވަުރކުރުަމްށަޓަކއި ަކނަޑއެޅޭ ިމްނވަެރއް ހުިރހާ ަކުއްނސިްލަތަކަކށް ހަަމހަަމޮކށް ެބހޭ ައަދެދވެ. ތިީރަގއި އެަވނީ 

ަރށު ަކުއްނސިްލަތަކާށއި، ައތޮޅު ަކުއްނސިްލަތަކާށއި ިސޓީ ަކުއްނސިްލަތަކށް ަކނަޑއަޅާ ބަެޖުޓގެ ތެެރިއން ‘ިއުކއަަލއިޒޭަޝން ގްާރްނޓް’ ައށް 

ަކނަޑއަާޅަފއިާވ ިނސްަބތެވެ. 
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ިފްސކަލް ފޯިމއުާލިއން ަވިކަވިކ ަކުއްނސިްލަތަކށް ެބިހެގްނދާ ިމްނވަުރ ަކނަޑއެިޅެގްނ ަދނީ ތިީރަގއިާވ ިއްނިޑޭކޓަރަތަކށް ިރއާަޔްތޮކެށެވ.

ދިިރއުޭޅ އާާބދީ  •

ބިުމގެ އޭިރާއ •

ައތޮޅު ވެިރަކްނކުރާ ަރާށިއ ހުިރ ދުރުިމްނ •

މާެލިސީޓާއ ހުިރ ދުރުިމްނ •

ަކުއްނސިްލގެ ޕަރފަމްންސ •

ަވިކަވކި  ހިެމނޭ  ފޯިމއުާލަގއި  ަކުއްނސިްލަތަކށް  ިސޓީ  ަކުއްނސިްލަތަކާށއި  ައތޮޅު  ަކުއްނސިްލަތަކާށއި،  ަރށު  ެއަވނީ  ާތވަުލަގއި  ތިީރަގިއވާ 

ިއްނިޑޭކޓަރަތަކށް ބުަރަދްނ ެދވޭ ިމންވަރެވެ. 

ުއނިްސލަްތަކްށ ިއުކައަލއިޒަޭޝްނ ގާްރްނަޓްށ ަކނޑަައަޅއިަފިއވާ ންިސަބތް ތަާވލު 8.1: ަކ

ންިސަބތް

ުއނިްސލް  ިސީޓ ަކ ުއނިްސލް  ައޮތޅު ަކ ުއނިްސލް  ަރުށ ަކ ވިޭރައަބލް

 10% 50% 20% އިކުއަލައިޒޭޝަން ގްރާންޓް 

ތަާވލު 8.2: ްބޮލކް ގާްރްންޓ ޯފިމުއލަާގިއ ިހެމޭނ އްިނިޑކަޭޓރަތަކްށ ުބަރަދްނ ދަީފއިވާ މްިނަވުރ

ންިސަބތް
ުއނިްސލް  ިސީޓ ަކ ުއނިްސލް  ައޮތޅު ަކ ުއނިްސލް  ަރުށ ަކ ވިޭރައަބލް

65% 60% 75% ދިރިއުޅޭ އާބާދީ 

15% 5% 10% ބިމުގެ އޭރިއާ 

0% 25% 5% އަޮތޅު ވެރިކަންކުރާ ރަށާ ހުރި ދުރުމިން 

15% 5% 5% މާލެއާ ހުރި ދުރުމިން 

5% 5% 5% ކައުންސިލްގެ ޕާޯފމަންސް 

 2021 ަވނެ ައހަަރްށ ަކުއްނސިްލަތަކްށ ޭދްނ ަކނަޑއަަޅިއަފއިވާ ބްޮލްކ ގްާރްންޓ ިނންަމިއަފއިަވނީ މި ުއސޫުލްނެއެވ.
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 9: ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓްނ ޭދ އްިނޑިެރކްްޓ ަސްބސިީޑަތްއ

 

ިއްނޑިެރްކޓް ސަްބިސީޑައކީ ަވކި ާޓެގްޓކުރެވޭ ފަުރެދއް ުނަވތަ ުކްނުފްނެޏއް ެނތި، ސަްބިސީޑގެ ަފިއދާ ިޚދުަމތް ޭބުންނކުރާ ުނަވތަ ަތެކތި ަގްނނަ 

ހުިރހާ ފަާރްތަތަކށްެވސް ލިޭބެނޮގަތށް ދޭ ސަްބސިީޑއެވެ. ިއންޑިެރްކޓް ސަްބސިީޑގެ ޮގުތަގއި ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ިމހާރު ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި 

ދެުމްނ ައްނަނީނ:

ކާޯބަތެކީތެގ ައުގ ހެޮޔކުރުަމްށ ޭދ ސަްބަސީޑ •

ކަަރްނުޓެގ ައުގ ހެޮޔކުރުަމްށ ޭދ ސަްބސިީޑަތއް. ީމގެ ތެޭރަގިއ ހިެމެނީނ: •

ކަަރްނޓު ުއަފްއާދ ުކްނުފިނަތުކން ޭބުންނކުރާ ތެޮޔ ައުގހެޮޔކުރުަމްށ ޭދ ސަްބިސީޑ •

ކަަރްނުޓގެ ޓެިރފް ޭރުޓަތަކްށވުރެ ުޔިނެޓއް ުއަފްއަދން ިހނގާ ޚަަރދު ަމިތވުުމން ރެެވިނއު ޮލސް ިރކަވަީރގެ ޮގުތަގއި ކަަރްނޓު ުއަފްއދާ  •

ުކްނުފިނަތަކްށ ޭދ ަފިއާސ

ވެްމޯކިއން ފޯުރޮކްށޭދ ުކނި ުއކާލުުމގެ ިޚދުަމުތެގ ައުގހެޮޔކުރުަމްށ ޭދ ސަްބިސީޑ •

ޕަބްިލްކ ފެީރ ނިޒާުމ ިހްނގުަމްށ ޭދ ސަްބިސީޑ •

ާޗޓު 9.1 ަގިއ ެއަވީނ ިއްނިޑެރްކްޓ ަސްބިސީޑަތަކްށ 2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަަޅިއަފިއވާ ބަެޖުޓަގއި ަކނަޑއަަޅިއަފިއވާ ިމްނވަެރވެ. ެއންމެ ޮބޑު 

ައަދުދަތެކްއ ޭހަދާވެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފއިަވީނ ކަަރްނޓު ައުގހެޮޔކުރުަމްށ ޭދ ސަްބސިީޑައާށިއ ކާުޑގެ ައުގ ހެޮޔކުރުަމްށ ޭދ ސަްބސިީޑައށެވެ. 

ޗާުޓ 9.1: 2021 ަވަނ ައަހަރްށ އްިނޑިެރކްްޓ ަސްބސިޑީައްށ ަބޖެުޓ ުކެރވިފައިވާ މްިނަވުރ
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ޕަބްލިކް ފެރީ ނިޒާމް

ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

މިލިއަން ރުފިޔާއިން
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ކާޯބަތކީެތގެ ައގު ެހޮޔުކަރްނ ޭދ ަސްބސިީޑ

ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ކާޯބަތެކީތގެ ައގު ހެޮޔކުރުަމށް ދޭ ަފިއާސގެ 99.9 ިއްނަސްއތަ ޫދކުެރެވނީ ްސޭޓޓް ޓްރޭިޑްނގ ޯއަގަނއިޒޭަޝން )ެއްސީޓއޯ( 

ިވްއަކިއެގން ލިބޭ ެގއްލުުމގެ ަބދަުލގެ  ައުގަގއި  ައަގްށވުރެ ަދުށން، ޮކްނޓްރޯލް  ާމެކޓު  ާބަވްތަތއް )ަހނޑޫ، ަހކުރު، ުފށް(  ާކުޑގެ  ިވްއކާ  ިއން 

ޮގުތަގެއވެ. ާބީކ ކުަޑ ައަދެދްއ ޫދކުުރެވީނ ެއްނސްޕާ ެމުދވެިރޮކްށ ފޯުރްނތެިރަކްނ ކުޑަ ފަާރްތަތަކްށ ދޭ ަފިއާސގެ ެއީހެގ ޮގުތަގއެވެ. 

ކާޯބަތެކީތގެ ސަްބިސޑީ  ައހަުރަގއި   5 ާފިއުތވި  ިމްނވަަރށެވެ.  ޭހަދޮކްށަފއިވާ  ކާޯބަތެކީތގެ ސަްބސިީޑައށް  ާވނީ  ބަލާަލިއަފއި  ަގއި   9.2 ާޗޓު 

ައގު  ޮކްނޓްރޯލް  ބާަވްތަތުކގެ  ކާުޑގެ  ަމހު  ޮއްކޓޫބަރު  ައހަރު  ަވނަ   2016 ައަދެދްއަގއެވެ.  ާގުތގެ  ުރފިާޔއާ  މިިލައން   300 ހުރީ  އެވަރެްޖޮކށް 

ަމިތކުރުމާ ގުިޅެގން ެއްސީޓޯއައށް ެގއްލުުމގެ ޮގުތަގއި ޭދންެޖހޭ ިމްނވަރު ަދްށވެ ޖުމުަލޮކށް ސަްބސިީޑައށް ޭހަދކުރާ ިމންވަރު 41 ިއްނަސްއަތިއްނ 

ަދަށްށދިަޔއެވެ. 2018 ަވނަ ައހަރު ޮކްނޓްރޯލް ައގު އަުލން ަދްށކުރުމާ ގުިޅެގން ބަެޖުޓން ކާޯބަތެކީތގެ ސަްބިސީޑައށް ޭހަދކުރާ ިމްނވަރު ަވނީ 

ިއތުުރެވަފއެވެ. 2019 ަވނަ ައހަރު ކާޯބަތެކީތގެ ސަްބިސީޑައށް ަވނީ 321 މިިލައން ުރފިޔާ ޭހަދޮކްށަފއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު 254 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ބަެޖުޓކުރި ނަަމެވސް، ައހަުރގެ ސެްޕެޓންބަުރގެ ނިޔަަލށް ަވނީ 268 މިިލައން ުރފިޔާ ޭހަދޮކްށަފެއވެ. ައދި ައހަުރގެ ނިޔަަލށް 338.1 ިމިލައްނ 

ުރފިޔާ ޚަަރދުާވެނކަަމށް މި ަވުގތު ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 2021 ަވަނ ައަހަރްށ 365.6 މިިލައން ުރފިާޔގެ ބަެޖެޓއް ަވނީ ކާޯބަތެކތި ައުގހެޮޔކުރުަމށް 

ޭދ ސަްބިސީޑެގ ޮގުތަގިއ ުހަށހަަޅިއަފއެވެ. 

 

ޗާުޓ 9.2: ކާޯބަތކީެތގެ ައގު ެހޮޔުކުރަމްށ ހަޭދ ުކަރވޭ މްިނަވުރ
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ސާކާޯބތަކެތި އަގުހެޮޔކުރުމުގެ ޮގތުންދޭ ފައި އިތުރުވާ މިންވަރު

ާޗޓު 9.3 ަގިއ ަބާލަލިއަފިއ ެއަވީނ 2019 ަވނަ ައހަރު ާކުޑގެ 3 ބާަވަތށް ަވކި ަވިކން ޭހަދކުރެުވނު ިނސްަބަތެށވެ. ިމޮގުތން ސަްބިސީޑގެ 

ދެަބިއކުޅަ ެއއްަބިއ ޭހަދކުެރުވީނ ަހނޑުަލެށެވ. ުފާށިއ ަހކުަރްށ ޮކންމެ ބާަވަތަކްށ ހަަތަރުަބިއކުޅަ ެއއްަބއި ވަުރ ޭހަދ ކުރެުވނެވެ. 

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް
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ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

ާޗޓު 9.4 ަގއި ބަލާަލިއަފއި ިމަވނީ ާކުޑގެ ާބަވްތަތުކގެ ޮކްނޓްރޯލް ައާގއި ާމެކޓު ައުގގެ ފަަރގު 2019 ަގއި ހުރި ިމންވަަރެށވެ. ިމޮގުތން މި ަވުގތު 

ެއންމެ ބޮޑު ފަަރެގއް ހުރީ ަހކުުރަގެއވެ. ިވްއކާ ަހކުރު ޮކންމެ ކިޯލައަކށް 8.99 ުރފިާޔގެ ެގއްުލން ސަްބސިީޑގެ ޮގުތަގއި ެއްސީޓޯއައށް ޭދންެޖެހއެވެ. 

ާޗޓު 9.5 ިއން ަދްއަކިއެދނީ ާކުޑގެ ައުގން ސަްބިސީޑައާށއި ޮކންިޒއުމަަރށް ެބހޭ ިނސްަބަތށެވެ. ާކުޑގެ ައުގން ސަްބިސީޑގެ ިނސްަބުތން ެއންމެ 

ަމީތެވްސ ަހކުުރަގއެވެ. ިމއީ ޖުމުަލ ައުގގެ 69 ިއްނަސްއަތއެެވ. ަހނޑޫ ައދި ުފުށގެ ައުގގެ 64 ިއްނަސްއަތައީކ ސަްބިސީޑއެވެ. 

 ޗާުޓ 9.3: 2019 ަވަނ ައަހުރގެ ކާޑުގެ ބާަވތަްތަކްށ ހަޭދުކެރުވުނ މްިނަވުރ
އިންސައްތައިން
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ޗާުޓ 9.4: ކާޑުގެ ބާަވތަްތުކްނ ންިސަބުތްނ ގެްއލްުނ ޖެހޭ މްިނަވުރ
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ޗާުޓ 9.5: ކާޑުގެ ބާަވތަްތުކގެ ައގުްނ ޮކްނސިުއަމުރްނާނއި ަސްބސިޑީައްށ ެބހޭ ންިސަބތް
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ަކަރްނުޓގެ ައގު ެހޮޔ ުކުރަމްށ ޭދ ަސްބސިީޑ

ކަަރްނުޓެގ ައުގ ހެޮޔކުރުަމްށ ެދ ޮގަތަކށް ިއންޑިެރްކްޓ ސަްބސިީޑ ދެުމްނެގްނެދެއެވ.

ކަަރްނުޓގެ ޓެިރފް ޭރުޓަތުކގެ ޮގުތަގއި ިމހާރު ަކނަޑއަަޅިއަފިއހުރި ޭރުޓަތަކށްވުރެ ުޔިނެޓއް ުއަފްއަދން ިހނގާ ޚަަރދު ަމތިވުުމން، ެރެވިނއު ޮލސް  •

ިރަކވަީރެގ ޮގުތަގިއ ކަަރްނޓު ުއަފްއާދ ުކްނުފިނަތަކްށ ދޭ ަފިއާސއެވެ. 

ކަަރްނޓު ުއަފްއދާ ުކްނުފިނަތުކން ްސޓެްލކޯ، ެފަނކަ ައދި އެްމޑަބްިލުއެއްސީސިއން ކަަރްނޓު ުއަފްއަދން ޭބުންނކުރާ ތެޔޮ ެއްސީޓޯއިއން ަގްނނަ  •

ައގު ަވކި ިމްނވަަރަކށްވުރެ ބޮުޑވިަޔުނީދ ިހެފެހްއޓުަމްށ ެއްސީޓޯއައްށ ޭދ ސަްބިސީޑެއކެވެ. 

ެރެވިނުއ ލްޮސ ިރަކަވީރގެ ޮގުތަގއި ަކަރްނުޓ ުއަފްއާދ ުކްނފުިނަތަކްށ ޭދ ަފއިާސ

ުއަފްއަދން ިހނގާ  ޭރުޓަތަކކީ ކަަރްނޓު ުޔިނެޓއް  ޮގުތަގއި މޯލްިޑްވސް ެއނަރޖީ ޮއތޯިރީޓން ަކނަޑއަަޅިއަފއި ހުރި  ޭރުޓަތުކގެ  ކަަރްނުޓގެ ޓެިރފް 

ޚަަރަދށްވުރެ ަދށް ޭރުޓަތެކެކވެ. ީމގެ ސަބަުބން ކަަރްނޓު ުއަފްއދާ ުކްނުފިނަތަކްށވާ ެގއްލުުމގެ ަބދަލު، ެރެވިނއު ޮލސް ިރކަވަީރގެ ނަުމަގއި ސަުރކާުރން 

ްސޓެްލކޯ، ެފަނކަ ައދި އެްމޑަބްިލުއެއްސީސައށް ަދނީ ސަްބިސޑީ ފޯުރޮކްށދެުމްނނެވެ. ާޗޓު 9.6 ިއން ަދްއަކިއެދނީ ކަަރްނޓު ސަްބސިީޑައށް ކުރި 

ޭހަދައށެވެ. ާފިއުތވި ައހަުރަތުކަގއި ކަަރްނޓު ޓެިރފް ޭރަޓށް ެގެނުވނު ަބދަުލަތާކެއކު ކަަރްނޓު ސަްބސިީޑައށް ޚަަރުދކުރާ ިމންވަރު ަވނީ ައހަަރުކން 

ައހަަރަކށް ޮބެޑތި ަބދަުލަތެކއް ައިއްސަފެއވެ. ިމޮގުތން 2016 ަވނަ ައހަރު ޓެިރފް ޭރުޓަތއް ަމިތކުރުުމން ުކްނުފިނަތަކށްވާ ެގއްލުުމގެ ަބދަުލަގއި ދޭ 

ސަްބިސީޑައށް ކުރާ ޚަަރދު ބޮުޑަތުނން ކުޑަ ކުރެުވނެވެ. 2018 ަވނަ ައހަރު ޓެިރފްޭރުޓަތއް އަުލން ަދްށޮކށް ކަަރްނޓު ސަްބިސޑީ ިއާއަދކުރުާމެއކު 

ސަްބސިޑީ ޚަަރދު ިއތުުރިވއެވެ. 2019 ަވނަ ައހަރު ކަަރްނުޓގެ ައގު މުޅި ާރއްޭޖަގއި ހާަމަނއިްޒކުރުާމެއކު ސަްބސިީޑައށް ކުރާ ޭހދަ ިއތުުރިވއެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަަރށް ބެެޖުޓޮކްށަފިއަވނީ 350 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ނަމަެވސް ޮކވިްޑ-19 ގެ ކާިރާސާއެއކު ިތން ަމުހގެ ުމްއަދަތށް ކަަރްނޓު 

ޗާުޓ 9.6: ަކަރްނުޓ ަސްބސިޑީައްށ ހަޭދ ުކެރވޭ މްިނަވުރ

180.6 

115.5 

278.9 

468.5 

624.6 

427.7 

2016 2017 2018 2019 2020 2021
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ބިުލގެ 40 ިއްނަސްއަތިއގެ ިޑްސަކުއްނެޓއް ެދވުާމއި، ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ޚަަރދު ުކަޑކުރުަމށް ޭރިވަފއިވާ ޮގަތށް ޚަަރދު ކުޑަ ުނކުެރވުާމެއކު ައހަުރގެ 

ިނަޔަލްށ 624.6 މިިލއން ުރފިޔާ ކަަރްނޓު ސަްބިސީޑގެ ޮގުތަގއި ޚަަރދުާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަަރށް ުހަށހަަޅިއަފިއވާ ބަެޖުޓަގއި 

ަލާފޮކްށަފިއާވނީ 2021 ަވަނ ައހަަރށް 427.7 މިިލައން ުރފިާޔ ކަަރްނުޓ ސަްބސިީޑެގ ޮގުތަގއި ޚަަރުދާވެނކަަމށެވެ. 

ާޗޓު 9.7 ިއްނ ަދްއަކިއެދީނ 2019 ަވނަ ައހަރު ކަަރްނޓު ސަްބސިީޑގެ ޮގުތަގއި ޚަަރުދކުރި ިމްނވަރު ެބިހެގްނދާ ޮގތެެވ. 2019 ަވނަ ައހަުރގެ 

ތެޭރަގއި ކަަރްނޓު ސަްބސިީޑައށް ކުރި ޭހަދިއގެ ޮބޑުަބެއއް ޮގްސަފިއަވނީ ެފަނަކިއގެ ރެެވިނއު ޮލްސގެ ޮގުތަގެއވެ. ިމޮގުތން 2019 ަވނަ ައހަރު 

435 މިިލައން ުރފިޔާ ަވނީ ެފަނަކައްށދޭ ެރެވިނއު ޮލްސގެ ޮގުތަގއި ޚަަރުދޮކްށަފެއވެ. ިމއީ ކަަރްނޓް ސަްބިސީޑައށް މުޅި ައހަރު ޭހަދކުރި ިމންވަުރގެ 

93 ިއްނަސްއަތއެވެ. 

ަކަރްނުޓ ުއަފްއާދ ުކްނފުިނަތުކްނ ބޭުންނުކާރ ެތޮޔ ައގުެހޮޔ ުކުރަމްށ ޭދ ަސްބސިީޑ

ކަަރްނޓު ުއަފްއދާ ުކްނުފިނަތުކން ކަަރްނޓު ުއަފްއަދން ޭބުންނކުރާ ތެޔޮ ަގްނނަުމްނަދނީ ެއްސީޓޯއިއްނކަަމްށެވަފއި، ތެުލގެ ައގުބޮުޑވުމާ ގުިޅެގން 

ކަަރްނުޓގެ ައގު ަމއްަޗށް ދިަޔުނިދނުަމށް މި ުކްނުފިނަތަކށް ެއްސީޓޯއިއން ިވްއކާ ީޑސަްލގެ ައގު ަވނީ ޮކްނޓްރޯްލކުރެިވަފއެވެ. ވީމާ ީޑސަްލގެ ާމެކޓު 

ައގު ޮކްނޓްރޯލް ައަގށްވުރެ ަމިތނަމަ ާމެކޓު ައާގއި ޮކްނޓްރޯލް ައުގގެ ފަަރގު ސަްބިސީޑގެ ޮގުތަގއި ެއްސީޓޯއައށް ެދެވއެވެ. 01 މާރިޗު 2019 

ިއން ެފިށެގން ުޔޓިިލީޓ ުކްނުފިނަތަކށް ެއްސީޓޯއިއން ިވްއކާ ީޑސަްލެގ ޮކްނޓްރޯލް ައގު ަވނީ 8.00 ުރފިާޔިއން 7.60 ުރފިާޔައްށ ކުަޑޮކްށަފއެވެ. 

ައހަރު ާސުފުނކުރާ ތެޔޮ  ިމޮގުތން، 2018 ަވނަ  ައހަރެވެ.  ުއފުިލަފއި ހުރި ދެ  ައގު  ަބިއނަްލައގުވާމީ ބާޒާުރަގއި ތެުލގެ  ައހަަރކީ  ާފިއތުވި ދެ 

ކަަރްނޓު  ހަަމިއަގެއވެ.  ޑޮލަރާ  އެމެިރކާ  ައހަރު ހުރީ 64  ަވނަ  ހުިރއިރު، 2019  ހަަމިއަގއި  ޑޮލަރާ  އެމެިރކާ  ެއވަރެްޖޮކށް 70  ައގު  ީފާފެއްއގެ 

ޗާުޓ 9.7: 2019 ަވަނ ައަހުރގެ ަކަރްނުޓ ަސްބސިޑީ ެބިހަފިއވާ ޮގތް 
އިިންސައްތައިން

93.0 

7.0 

ފެނަކަ އެހެނިހެން
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ުއަފްއދާ ުކްނުފިނަތަކށް ިވްއކާ ތެުލގެ ސަްބިސީޑގެ ިމްނވަރު ަމިއަގނޑު ޮގެތްއަގއި ިބނާެވެގްނަވނީ ަބިއނަްލައގުވާމީ ބާޒާުރަގއި ތެުލގެ ައގު ުހްނނަ 

ަވނީ  ެއްސީޓޯއައށް  ުރފިޔާ ސަުރކާުރން  މިިލައން   518.7 ެއވަރެްޖޮކށް  ައހަަރކު  ޮގުތަގއި  ައހަުރެވސް ސަްބިސީޑގެ  ދެ  މި  ިމންވަަރްށކަުމން، 

ަދްއާކަފއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ޖުަލއި ަމުހގެ ނިޔަަލށް މި ސަްބިސީޑައށް ޫދޮކްށަފއިަވނީ 92.8 މިިލައން ުރފިާޔެއވެ. މި ައހަަރކީ ުދނިޭޔގެ 

ބާޒާުރަގއި ތެުލގެ ައގު ވަަރށް ޮބުޑަތން ހެޮޔެވަފިއވާ ައހަެރްއކަުމން )ައހަުރގެ ިމާހަތަނށް ާސުފުނކުރާ ތެޔޮ ީފާފެއްއގެ ައގު ހުރީ ެއވަރެްޖޮކށް 40 

އެމެިރކާ ޑޮލަުރަގއި(، ިފއުލް ސަްބސިީޑައށް ކުަރންެޖހޭ ޚަަރދުަވނީ ވަަރށް ބޮުޑަތން ަދްށެވަފއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަަރްށެވސް ަހަކަތިއގެ ައުގަތއް 

ުދނިޭޔގެ ބާޒާުރަގއި ިމހާރު ހުރި ިމްނވަުރަގއި ިހެފެހްއޭޓެނކަަމށް ބެެލޭވީތާއެއކު ިފއުލް ސަްބިސޑީ ޭދންެޖޭހެނކަަމަކށް ައްނދާާޒޮކްށަފެއއް ުނާވެނއެވެ. 

 ޗާުޓ 9.8: ެއްސޓީޯއައްށ ފިުއލް ަސްބސިީޑގެ ޮގުތަގއި ޫދޮކްށފައިވާ ަފއިާސ

548.5 

489.0 

92.8 

2018 2019 2020
ޖުލައި -ޖަނަވަރީ 
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މިލިއަން ރުފިޔާއިން

އްިނ ޯފުރޮކްށޭދ ުކނި ުއކާލުމުގެ ޚުިދމުަތގެ ައގުެހޮޔުކުރަމްށ ޭދ ަސްބސިީޑ ެވމްޯކ

ވެްމޯކިއން ފޯުރޮކްށދޭ ުކނި ުއކާލުުމގެ ިޚދުަމުތގެ ައުގހެޮޔކުރުާމއި ވެްމޯކގެ އޮޕަރޭަޝްނަތއް ިހެފެހްއޓުުމގެ ޮގުތން 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި 30 

މިިލައން ުރފިޔާ ަކނަޑއަަޅިއަފއިެވެއވެ. ިމއީ ަވްނޫދގެ އޮޕަރޭަޝުންނވާ ެގއްލުަމށް ސަުރކާުރން ަފިއާސެދްއކުަމށް ެއންމެ ފުަރތަމަ ވީ ެއއްަބްސވުުމަގއި 

ވުާމެއކު ަދްއަކންެޖހޭ ަފިއސާ ާއއި މާލެ، ައއްޑޫ ައދި ުފަވއްމުަލުކަގއި ދޭ ުކނި ުއކާލުުމގެ ިޚދުަމުތން ެގއްުލންާވތީ ައދި ައގު ޮކްނޓްރޯްލޮކްށަފިއާވތީ 

ޭދ ފިއާސއެވެ. 

ަޕބްލިކް ފީެރ ިނޒާމު ހްިނގުަމްށ ޭދ ަސްބިސީޑ

އެްމީޓީސީސން ިހްނގާ ޕަބްިލކް ފެރީ ނިޒާުމން ެގއްުލްނވަުމްނާދތީ ައދި ަބެއއް ރީަޖްނަތުކގެ ޕްަރއިެވޓް ފެރީ ނިޒާުމަތއް ުހްއޓާާލތީ، އެްމީޓީސީސން 

މި ރީަޖްނަތުކަގއި ފެރީ އޮޕަޭރްޓކުަރން ެފށުުމން އެ ުކްނުފްނަޏށް ިއތުރު މާލީ ބުަރެއއް ކުރިަމިތެވެއވެ. ެއެހްނކަުމން، ޕަބްިލކް ފެރީ ނިޒާުމން 2019 

ަވނަ ައހަރުީވ ެގއްުލން ފޫެބްއދުަމްށ ސަްބިސީޑެއްއ ިދނުަމށް ިނންިމަފިއެވއެވެ. 
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 10: ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ަބޖެަޓްށ ުކާރ ައަސުރ

ަސުރކާުރ ުކްނފުިނަތަކްށ ަބޖެުޓްނ ުކެރވޭ ަޚަރުދ

ސަުރކާރު ިހްއާސވާ ުކްނުފިނަތަކކީ ިދެވހިާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދީ ުދވެީލަގއި ވަަރށް ޮބޑު ަދއުެރއް ައާދކުރަުމން ައްނނަ ުކްނުފިނަތެކެކވެ. ާރއްޭޖގެ ޖީޑީޕީ 

ައދި ވަީޒފާ ުއެފިދަފއިވާ ިނސްަބުތން ބެލި ނަމަެވސް އެ ުކްނުފިނަތުކގެ ަދއުރު ބޮެޑވެ. ސަުރކާރު ިހްއާސވާ ުކްނުފިނަތަކކީ، ސަުރކާުރން ީސާދޮގުތން 

ިހްނަގން ޭބުނންވާ ެއިކެއކި ވިަޔފާރި ުމއާމަާލްތަތއް ިހްނގުަމށް ސަުރކާުރން ޭބުންނކުރާ ެވިހކަްލަތެކެކވެ. މި ުކްނުފިނަތުކގެ ަދއުރު ވަަރށް ފުާޅެވަފއި، 

ާރއްޭޖަގިއ ިހްނާގ ހުިރާހ ިސާނައްތަތެކްއަގިއެވސް ވަަރށް ޮބޑެވެ. 

ސަުރކާރު ިހްއސާވާ ޖުމުލަ 32 ުކްނުފނި މި ަވުގތު ހަަރާކްތތެިރވަުމްނާދއިރު ީމގެ ތެެރިއން 22 ުކްނުފްނަޏކީ ީސދާ %100 ސަުރކާރު ިހްއާސވާ 

ުކްނުފިނަތެކެވ. ައދި 6 ުކްނުފްނަޏކީ ާއންުމްނ ިހްއާސާވ ްސޮޓކް ެއްކސްޭޗންުޖަގިއ ުކްނުފީނެގ ިހްއސާ ިލްސުޓޮކްށަފއިާވ ުކްނުފިނަތކެވެ.  

ވިަޔފާިރަތއް ކޯޕަަރަޓއިޒް ުއސޫުލން ިހްނގުުމގެ ެއއް ަމުގަސަދަކށް ާވންެޖޭހނީ ުކްނުފިނން ކުެރވޭ ިއްނެވްސޓްެމްންޓަތުކން ަނފާ ނެެރޭވަފދަ ޮގަތަކށް 

ުއަފްއާދަފިއާވއިރު، ީމގެ ތެޭރަގއި ުކްނުފީނގެ  ުކްނުފިނަތއް ިހްނގުެމވެ. ނަަމެވސް، ސަުރކާުރން ެއކި ަމުގަސުދަތއް ާހސިުލކުރުަމށް ުކްނުފިނަތއް 

ޚަަރުދަތއް ެދކޮުޅނުެޖްއސޭ ުކްނުފިނަތއް ހިެމެނެއވެ. ސަުރކާރު ުކްނުފިނަތއް ދެެމެހްއޓުަމށް ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ކުރާ ޭހދަ، އެ ުކްނުފިނަތއް ކޯޕަޭރޓް 

ުއސޫުލްނ ިހްނަގިއެގްނ ަދއުަލުތގެ ބަެޖަޓށް ަވްނނަ ޑިިވެޑްންޑައްށވުރެ ޮބޑެވެ. 

ސަުރކާރު ުކްނުފިނަތއް ދެެމެހްއޓުަމށް ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓން ކުރާ ޭހަދައށް ބަާލއިރު، ިމަފދަ ޭހަދަތއް ިގނަ ަފހަަރށް ޮކްށަފިއަވނީ، ުކްނުފިނަތުކގެ 

ިހްނގުުމގެ ޚަަރދު ެދކޮޅުެޖްއސުަމށް، ކެިޕޓަލް ިއންެޖކްަޝްނގެ ޮގުތަގއެވެ. ސަުރކާުރގެ ަބެއއް ުކްނުފިނަތުކން ަނަގިއަފިއވާ ދަަރިނަތުކގެ ސަބަުބން 

ސަުރކާރު  ައދި،  ެދެވއެވެ.  ސަޯޕޓް  ތެެރިއން  ބަެޖުޓގެ  ާޚްއސަ  ަދއުަލުތގެ  ަހއްުލކުރުަމށްެވސް  ަދތި  ދިާމެވަފިއވާ  ކޭްޝފްޯލައށް  ުކްނުފީނގެ 

ުކްނުފިނަތުކން ފޯުރޮކްށދޭ ުމދާ ނުަވތަ ިޚދުަމުތގެ ތެެރިއން، ތެޔޮ، ކަަރްނޓު، ެފން، ުކނި ަންއތާުލން، ައދި ެއތެޭރގެ ުއުދުހްނަތއް ފޯުރޮކްށިދނުުމގެ 

ައުގ ކުަޑކުރުަމްށ ނުަވަތ ިހެފެހްއޓުަމްށ ސަްބިސީޑ ދެުމްނެދއެވެ. 

ސަުރކާރު ުކްނުފިނަތަކށް ކެިޕޓަލް ައދި ިހްނގުުމގެ ޚަަރުދގެ ޮގުތަގއި 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ޮއަގްސޓު ަމުހގެ ނިޔަަލށް ޖުމުލަ 1.48 ބިިލައން ުރފިޔާ 

ީދަފިއެވެއވެ. ިމއީ 2020 ަވނަ ައހަަރށް ބަެޖުޓކުރި ޖުމުލަ 2.05 ިބިލައްނެގ ެތެރިއްނ 72 ިއްނަސްއަތއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު ބަެޖުޓކުރި 2.05 

ިބިލައްނެގ ެތެރިއްނ 1 ބިިލައން ުރފިާޔައކީ އެްޗީޑީސައށް ކެިޕޓަލް ީސދާ ިދނުުމގެ ަބދަުލަގއި ހުޅުމާެލިއން ސަުރކާރު ޭބުންނަތަކށް ިބން ަގތުަމށް 

ހިެމުނނު ައެދެދެކވެ. ީމގެ ތެެރިއން ަގނެިވަފއިަވނީ 467.9 މިިލައން ުރފިާޔގެ ބިެމވެ. ިބން ަގތުުމގެ ައގު ުނހިަމނާ، ކެިޕޓަލް ިއންެޖކްަޝްނގެ 

ޮގުތަގއި 2020 ގެ ޮއަގްސުޓގެ ނިޔަަލށް ީދަފއިަވނީ 1 ބިިލައން ުރފިޔާ )ބަެޖޓު ޮކްށަފއިަވނީ 1.05 ބިިލައން ުރފިޔާ( އެވެ. 2019 ަވނަ ައހަރު 

ކެިޕޓަލް ައިދ ިހްނގުުމގެ ޚަަރުދެގ ޮގުތަގިއ ސަުރކާުރ ުކްނުފިނަތަކށް ޖުމުލަ 1.59 ބިިލައން ުރފިާޔ ީދަފިއެވެއެވ.
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ެދކޮުޅނުެޖހޭ  އާްމަދީނން  ުކްނުފިނަތާކއި،  ުއެފދޭ  އަަލށް  ތެެރިއން  ުކްނުފިނަތުކގެ  ސަުރކާރު  ބަެޖުޓަގއި  ަލާފޮކްށަފިއވާ  ައހަަރށް  ަވނަ   2021

ުކްނުފިނަތއް، ައދި ެއކި ސަބަުބަތާކހުރެ ުކްނުފީނގެ ކޭްޝފްލޯ ެމނޭްޖކުރުަމށް ަދިތެވަފިއވާ ުކްނުފިނަތަކށް ކެިޕޓަްލގެ ޮގުތަގއި ިދނުަމށް ޖުމުލަ 1.6 

ބިިލައން ުރފިާޔ ހިަމަނިއަފިއެވެއެވ.

ޗާުޓ 10.1: ަސުރކާުރްނ ޫދކާުރ ެކޕަިޓލް އްިނޖެކަްޝްނ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

601.5

1,475.8

486.0

1,592.5

1,007.8

2017 2018 2019 2020

ކެޕިޓަލް އިންޖެކްޝަން (ހުޅުމާލެ ބިންގަތުން ނުހިމަނާ)ކެޕިޓަލް އިންޖެކްޝަން 

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް

2023 2022 2021 2020 2020

ލަފުާކާރ ލަފުާކާރ ލަފުާކާރ ޮއަގްސުޓގެ ިނަޔލްަށ ހިނިގ ަބޖެުޓ

726.2 815.9 1,583.8 1,475.8 2,052.1

ޯނުޓ:

އެޗްޑީސީއިން ބިން ގަތުމަށް 2020 ވަނަ އަހަރު 1 ބިލިއަން ބަޖެޓުކުރި، މީގެ ތެރެއިން ޮއގަސްޓުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދުވީ 467.9 މިލިއަން ރުފިޔާ

ޕީއެސްއެމްއަށް ދެވޭ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ހިމެނިފައި )ޯކޑް 223999(

 ތަާވލު 10.1: ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނަތަކްށ ޫދކާުރ ެކޕަިޓލް ޮކްނޓިްރބިުއަޝްނ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ



156

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

2021 ަވނަ ައހަަރށް ސަުރކާރު ިހްއާސވާ ަބެއއް ުކްނުފިނަތުކން ފޯުރޮކްށދޭ ައާސސީ ިޚދުަމްތަތއް ައުގހެޮޔޮކށް ފޯުރޮކްށިދނުަމށް ޖުމުލަ 917.0 

މިިލައން ުރފިޔާ ބަެޖުޓޮކްށަފިއެވއެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު ޮއަގްސުޓގެ ނިޔަަލށް މި ޚަަރދު ހުރީ 974.8 މިިލައން ުރފިާޔަގއެވެ. 2022 ައިދ 2023 

ަގއި މި ައަދދު ުހްނާނެނކަަމށް ަލާފކުރެެވނީ 822.7 މިިލައން ުރފިާޔަގއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި އެްމީޓީސީސިއން ައތޮޅު ތެޭރަގއި 

ިހްނގާ ަދތުުރަފތުުރގެ ިޚދުަމތް ައުގހެޮޔޮކށް ފޯުރޮކްށިދނުުމން ލިބޭ ެގއްުލން ސަްބިސަޑއިްޒކުރުަމށް 94 މިިލައން ުރފިޔާ ހިަމަނިއަފއިާވެނެއވެ. ީމގެ 

ިއތުުރްނ ހިެމެނީނ ކަަރްނުޓގެ ައގު، ާކުޑގެ އަޑު، ައދި ވެްމކޯ ިޚދުަމްތަތުކގެ ައުގ ުކަޑކުރުަމްށ ހިަމަނިއަފއިާވ ސަްބސިީޑަތެކވެ. )ާތވަލު 10.2(

ަފއިާސ ޭދ ަސަބުބ 2023 2022 2021

ޖުމުަލ 1,583.8  815.9  726.2 

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާއަށް ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ޕީއެސްއެމް )ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި( 71.0  20.0  20.0 

ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ޕީއެސްއެމް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 70.0  65.0  60.0 

އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު އެމްއެމްޕީއާރްސީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 154.2  154.2  154.2 

ހިންގުމުގައި ގެއްލުން ވަމުންދާތީ ކުންފުނީގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ހައްޖު ޯކޕަރޭޝަން 3.0  3.0  -   

އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާފައި ނުވާތީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  ސްޕޯޓްސް ޯކޕަރޭޝަން 5.0  -    -   

އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާފައި ނުވާތީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު  އެމްއައިޓީޑީސީ 3.0  -    -   

ހިންގުމުގައި ގެއްލުން ވަމުންދާތީ ކުންފުނީގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ވެމްޯކ 51.7  -    -   

އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ ލިބެމުން ނުދާތީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ބީސީސީ 11.0  15.0  15.0 

ހިންގުމުގައި ގެއްލުން ވަމުންދާތީ ކުންފުނީގެ ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް ކޭއޭސީއެލް 18.0  18.0  1.8 

ކުންފުނި ޮމޑެލް ކުރެވިފައިވަނީ ސަރުކާރުން ހިންގުމުގެ ޚަރަދު ދެވޭ ޮގތަށް އާސަންދަ  45.0  40.0  40.0 

އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާފައި ނުވާތީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު )އަލަށް އުފެދުނު( އެމްއެފްއެމްސީ 37.0  37.0  -   

ކުންފުނިން ދޫކުރެވޭ އެސް.އެމް.އީ ޯލން ސްކީމް ފަންޑް ކުރުމަށް ދެވޭ އިނިޝަލް 
ސީޑް ކެޕިޓަލް

އެސްޑީއެފްސީ 400.0  -    -   

އެކަށީގެންވާ އާމްދަނީ ލިބެމުން ނުދާތީ ކުންފުނީގެ ކޭޝްފްޯލ ހަމަޖެއްސުމަށް އޭއައިއޭ 120.0  60.1  60.1 

އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާފައި ނުވާތީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު )އަލަށް އުފެދުނު( އެފްޑީސީ 26.9  30.0  -   

ކަރަންޓް އުފެއްދުމުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުމަށް ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމެންޓް އަށް ސަޕޯޓްގެ 
ޮގތުގައި 

ސްޓެލްޯކ 250.6  250.6  250.6 

ޮކވިޑް 19ގެ ސަބަބުން ކުންފުންޏަށް ލިބުނު މާލީ ދަތިކަމުަގއި ކުްނފުނި ދެމެހެއްޓުމަށް އައިއޭއެސް 200.0  -    -   

އާމްދަނީ ލިބެން ފަށާފައި ނުވާތީ ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު )އަލަށް އުފެދުނު( ޓްރޭޑްނެޓް  7.5  13.0  14.5 

ކުންފުނީގެ ހިންގުމުގެ އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހަމަޖެއްސުމަށް )އަލަށް އުފެދުނު( ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް 110.0  110.0  110.0 

ތަާވލު 10.2: ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނަތަކްށ ޫދކާުރ ެކޕަިޓލްގެ ަތުދީސލު
މިލިއަން ރުފިޔާއިން 

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް
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ސަުރކާރު ުކްނުފިނަތުކގެ ތެެރިއން ެއަކީށެގންވާ އާްމަދީނެއއް ނުލިބޭ ުކްނުފިނަތާކއި އާްމަދނީ ލިުބނު ނަަމެވސް ޚަަރދު ެދކޮުޅނުެޖްއސޭ ުކްނުފިނަތއް 

ިރިވުއޮކށް ުކްނުފިނަތއް ދެެމެހްއެޓިނވި ޮމޑެްލައަކށް ިހްނގުަމށް ެގްނަނންެޖހޭ ަބދަުލަތއް 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ެގެނޭވެނއެވެ. ީމގެ ތެެރިއން 

ެމދުާރްސާތަގއި ުކްނުފނި ކޯޕަޭރޓް ުއސޫުލން، ޚަަރުދަތއް ހަމަެޖްއޭސނެ ޮގަތަކށް ިހްނެގން ެންތނަމަ ެއަފދަ ުކްނުފިނަތއް ުއވާލުަމށް ުހަށހެޭޅެނއެވެ. 

ައިދ ުކްނުފިނ ުއެފްއދުުމެގ ހަުރަދނާ ުއސޫެލްއ ާގއިުމކުރެވި، ުކްނުފިނަތްއ ިހްނގުުމެގ ގަަވެންނސް ިއތުަރްށ ހަުރަދާނކުރެޭވެނއެވެ. 

ަސުރކާުރ ުކްނފުިނަތުކްނ ިޑިވޑްެނޑުގެ ޮގުތަގިއ ިލބޭ އާމްަދީނ

ސަުރކާރު ިހްއާސވާ 31 ުކްނުފީނގެ ތެެރިއން 10 ުކްނުފިނން، ޖުމުލަ 726.9 މިިލައން ުރފިޔާ، 2021 ަވނަ ައހަރު ސަުރކާަރށް ިޑިވެޑްނުޑގެ 

ޮގުތަގއި ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުެރެވެއވެ. ިމއީ 2020 ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 67 ިއްނަސްއަތިއގެ ކުިރއެރުެމކެވެ. 2020 ަވނަ ައހަރު ނިޭމއިރު 

ސަުރކާަރށް ިޑިވެޑްނޑް ލިޭބެނކަަމށް ަލާފކުެރެވނީ ެއންމެ 5 ުކްނުފިނން ޖުމުލަ 434.6 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. ިމއީ 2019 ަވނަ ައހަރާ އަަޅއިބަާލއިރު 

27 ިއްނަސްއަތިއެގ ަދްށވުެމެކވެ. 2019 ަވނަ ައހަރު 8 ުކްނުފްނަޏުކން ޖުމުލަ 597.6 މިިލައން ުރފިާޔ ަދއުަލަތށް ލިުބނެވެ. 

ސަުރކާުރގެ ިޑިވެޑްނޑް ޕޮިލީސައކީ ުކްނުފްނަޏށް އެ ައހަަރކުވާ ަފިއާދގެ 60 ިއްނަސްއތަ ިޑިވެޑްންޑގެ ޮގުތަގއި ިޑކްެލައރޮކށް ަދއުަލަތށް ެދްއކުެމެވ.

ަދއުަލަތށް ޭވތުެވދިޔަ ައހަުރަތުކަގއި ލިުބނު ިޑވިެޑންުޑގެ ެއންމެ ޮބޑު ިހްއާސެއއްވާ ުކްނުފްނަޏކީ ދިާރުގއެވެ. 2017 ައިދ 2018 ގެ ިޑިވެޑްނުޑގެ 

60 ިއްނަސްއަތައށްވުރެ ޮބޑު ިހްއާސެއއް ައދި 2019 ެގ ިޑިވެޑްންޑ ެގ 50 ިއްނަސްއަތައށް ވުރެ ބޮޑު ިހްއާސެއއް ދިާރުގން ެވއެވެ. 2020 ަވަނ 

ައހަުރގެ ިޑިވެޑްންޑގެ 48 ިއްނަސްއަތައކީ ދިާރުގން ލިޭބެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރާ ިޑިވެޑްނޑެވެ. މި ައހަުރަތުކަގއި ެދން ެއންމެ ބޮޑު ިހްއާސެއްއކުަރނީ 

އެމްޑަބްިލުއެއްސސީ ައދި ޭބްނކް ޮއފް މޯްލޑިްވްސއެވެ. ިމާހަތަނށް ެއންމެ ިގަނިއން ިޑވިެޑންޑް ަދްއަކނީ ުކްނުފީނަގއި ޕްަރއިެވޓް ެސްކޓަުރގެ ިހްއސާ 

ހިެމިނަފއިވާ ުނަވަތ ްސޮޓކް ާމެކުޓަގއި ިލްސުޓޮކްށަފިއާވ ުކްނުފިނަތެކެވ.

ޗާުޓ 10.2: ައާސސީ ޚުިދމަތްަތްއ ައގުެހޮޔޮކްށ ޯފުރޮކްށިދުނަމްށ ޭދ ަސްބސިީޑ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން 
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2021 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުރާ ިޑވިެޑންުޑގެ ތެެރިއްނެވސް ެއންމެ ބޮޑު ިހްއާސެއއްާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވނީ ދިާރެގވެ. ިމޮގުތން، ޖުމުލަ ިޑިވެޑްނުޑގެ 

36 ިއްނަސްއަތައކީ ދިާރުގން ލިޭބނެ ޑިިވެޑންެޑވެ. ދިާރގު، އެމްޑަބްިލުއެއްސސީ ައދި ޭބްނކް ޮއފް މޯލްިޑްވސް ފިޔަަވއި، އަަލށް ުއެފުދނު ޯރޑް 

ޮބޑު  ެއންމެ  ެފިށެގން  ައހަުރން  ަވނަ   2022 ައދި  ކުެރެވެއވެ.  ަލފާ  ލިޭބެނކަަމށް  ުރފިޔާ  މިިލައން   104 ކޯޕަރޭަޝްނިއްނެވސް  ޑެވެލޮޕްެމްނޓް 

ޗާުޓ 10.3: ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ިލބޭ ިޑިވޑްެނޑް
މިލިއަން ރުފިޔާއިން

729.3
593.9 597.6
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ތަާވލު 10.3: ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ިލބޭ ިޑިވޑްެނޑުގެ ަތފީުސލު

2023 2022 2021 2020 2019 2018 މިލަިއްނ ުރފާިޔިއްނ

ޖުމުަލ 593.9  597.6  434.6  726.9  1,236.1  1,604.2 

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް -    -    -    33.6  38.6  61.2 

އެމްޓީސީސީ -    -    10.3  15.5  20.6  25.8 

އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ 101.2  100.0  99.7  104.4  117.4  136.3 

މޯލްޑިވްސް ޕޯސްޓް ލިމިޓެޑް -    -    -    3.7  4.8  6.0 

އާރްޑީސީ -    -    -    104.4  136.3  165.4 

އެޗްޑީއެފްސީ 20.8  19.5  21.5  19.3  20.3  21.3 

ބީއެމްއެލް 68.8  75.1  -    115.8  71.1  76.6 

އެމްއައިބީ -    3.8  -    9.9  10.9  11.4 

އެސްޓީޯއ -    1.7  53.3  55.2  60.7  66.8 

ދިރާގު 375.5  320.8  249.7  265.0  347.8  365.2 

އެމްއޭސީއެލް -    75.0  -    -    407.6  668.1 

އެމްޓީއާރް ޯހލްޑިންގސް -    1.7  -    -    -    -   

އައިއޭއެސް 27.6  -    -    -    -    -   

މައުލޫމާތު: މިނިސްޓްރީ ޮއފް ފިނޭންސް
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ިެވިހ
ދ ިޑވިެޑންެޑއް ލިޭބެނކަަމށް ަލާފޮކްށަފިއަވނީ އެްމޭއީސއެްލިއްނނެވެ. ިމޮގުތން، މުޅި ިޑވިެޑންުޑގެ ިތންަބިއކުޅަ ެއއްބަަޔށްވުރެ އެްމޭއީސއެްލގެ ިހްއސާ 

ިއތުރުާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވއެވެ. 

ސަުރކާރު ުކްނުފިނަތަކށް ބަެޖުޓން ކުރާ ޭހދަ ކުަޑކުރުަމށް 2021 ަވނަ ައހަރު ިގނަ ފިޔަވަުޅަތެކއް އެޅުަމށް ާރަވިއަފިއެވއެވެ. ިމޮގުތން، ދެެމެހްއެޓިނވި 

އާްމަދީނެއއް ނުލިޭބނަމަ ުކްނުފިނަތއް ުއވާުލން، ައދި ޚަަރދު ެދކޮޅުެޖްއސުަމށް ުކްނުފިނަތއް ީރްސޓްަރކްަޗރކުރުާމެއކު، ުކްނުފިނަތުކގެ ިހްނުގން 

ުކްނުފިނަތުކން ލިބޭ ޑިިވެޑްނޑް 2023 ަވނަ ައހަރު  ހަުރަދާނކުރުަމށް ިގނަ ފިަޔވަުޅަތެކއް އެިޅެގްނާދެނެއވެ. ީމގެ ަނތީާޖެއްއެގޮގުތން ސަުރކާރު 

ދެެމެހްއޓުަމާށއި ސަްބސިޑީ ިދނުަމށް ކުރާ ޚަަރަދށްވުރެ ބޮުޑވެ، ަދއުަލުތގެ ުކްނުފިނަތުކން ބަެޖަޓށް ޖުމުަލޮކށް ޕޮިޒިޓވް އިމްެޕްކެޓއް ައްނާނެނކަަމށް 

ަލާފކުެރެވެއެވ.

ަރްށ ައްނާދޒާުކާރ ޖުމުަލ ިޑިވޑްެނޑް ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނތަކްށ ެބިހަފިއވާ ޮގތް ޗާުޓ 10.4: 2021 ަވަނ ައހަަ
މިލިއަން ރުފިޔާއިން 
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އެމްޓީސީސީ އެޗްޑީއެފްސީ

ޯމލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް އެސްޓޯީއ

އާރްޑީސީ އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ

ބީއެމްއެލް ދިރާގު

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ

2023 2022 2021 2020 2019 2018 މިލަިއްނ ުރފާިޔިއްނ

ަސރޕްލްަސ/ )ޑެފިސިްޓ( (602.8) (1,791.0) (2,016.0) (1,773.9) (402.5) 55.3 

ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ިލބެޭނަކަމްށ ލަފުާކާރ ިޑިވޑްެނޑް 593.9  597.6  434.6  726.9  1,236.1  1,604.2 

ޖުމުަލ ަޚަރުދ 1,196.6  2,388.7  2,450.5  2,500.8  1,638.6  1,548.9 

 ކެޕިޓަލް އިންޖެކްޝަން އަދި ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 601.5  1,592.5  1,475.8  1,583.8  815.9  726.2 

 ޚިދުމަތުގެ އަގުހިފެހެއްޓުމަށް ދެވޭ ސަބްސިޑީ 595.1  796.2  974.8  917.0  822.7  822.7 

ތަާވލު 10.4: ަސުރކާުރ ހިްއާސވާ ުކްނފުިނަތުކްނ ަދުއލުަތގެ ަބޖެަޓްށ ުކާރ ައަސުރ

ަމއުލޫާމތު: ިމިންސޓްރީ ޮއްފ ިފޭންންސ
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ަމުއލަޫމުތ ޮގިޅ 11: ޮކވިޑް-19 އާ ގުިޅގްެނ ުކިރމިަތވާ ަދަރނީގެ ިހާރްސ

ިގަނއެވެ.  ޮގންެޖުހްނަތއް  ކުރިަމތިެވަފިއވާ  ާރއްެޖައށް  ިއުގިތާސީދޮގުތން  ބަލިމަުޑކަާމެއކު،  ގެ  ޮކިވޑް-19  ކުރިަމިތެވަފިއވާ  ަވުގތު  މި  ުދނިެޔައށް 

ިމޮގުތން، މި ހާަލުތަގއި ަދއުަލުތގެ މާލީ ނިޒާަމށް ކުރިަމތިެވަފއިވާ ަމިއަގނޑު ެއއް ޮގންެޖހުަމކީ ަދއުަލުތގެ ދަަރީނގެ ސަބަުބން ކުރިަމިތެވަފިއވާ 

ިހާރްސަތެކެވ.

ޮބޮރިވްނގ ކްޮސްޓ

ޮކވިްޑ-19 އާ ގުިޅެގން، 2020 ަވނަ ައހަަރށް ަލާފކުެރުވނު ަދއުަލުތގެ ބަެޖުޓގެ އާްމަދީނގެ 49 ިއްނަސްއތަ ަމދުާވެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވއެވެ. 

ަދއުަލުތގެ އާްމަދނީ ޮބުޑަތުނން ަދްށެވަފިއވުާމެއކު ބަެޖޓު ެޑިފިސޓް ަފިއޭންންސކުރުަމށް ދަަރްނަޏށް ބަޯރސާާވންެޖހޭ ިމންވަރު ަވނީ ވަަރށް ބޮުޑަތން 

ިއތުުރެވަފެއވެ. ނަމަެވސް، މި ަވުގތު ަދއުަލަތށް ެއންމެ ޚަަރދު ައދި ހިާރސް ުކަޑޮކށް ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ކުރިަމިތެވަފިއވާ ެއއް ޮގންެޖހުަމކީ، 

ޮކިވޑް-19 ާއެއކު ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދީ ަތަސއްވަރު ީހނަުރވެ، ަބިއނަްލައގުވާމީ ކްެރިޑޓް ޭރިޓްނގ އޭެޖްނީސަތުކން ާރއްޖެ ަޑުއްނގްޭރްޑޮކްށަފިއވުމެވެ. 

ީމގެ ސަބަުބން، ބޭުރގެ މާލީ ިއދާާރަތުކން ެއންމެ ެއދެވޭ ޓަރްމްސަގއި )ބޮޮރިވްނގ ޮކްސޓް ކުަޑޮކށް( ދަަރްނަޏށް ަފިއސާ ޯހުދން ަވނީ ަދިތެވަފއެވެ. 

ބޭުރ ަފިއާސގެ ަދަރިނ

ަދއުަލުތގެ ޖުމުލަ ދަަރީނގެ ތެޭރަގއި ހިެމނޭ ބޭރު ަފިއާސގެ ދަަރީނގެ ިމންވަރުަވނީ ާފިއތިެވދިޔަ 5 ައހަުރގެ ތެޭރަގއި ވަަރށް ޮބަޑށް ިއތުުރެވަފއެވެ. 

ޮކިވޑް-19 ާއެއކު ަދއުަލަތށް ބޭރު ަފިއާސިއން ލިބޭ އާްމަދނީ ވަަރށް ޮބަޑށް ަމދުެވަފިއވުާމެއކު، ބޭރު ަފިއާސިއން ަނަގިއަފއިވާ ދަަރީނގެ ސަބަުބން 

ކުރުަމިތވާ ޮގންެޖުހން ިގަނެއވެ. ިމޮގުތން، ބޭރު ަފިއާސިއން ަނަގިއަފއިވާ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް ައދި ދިެވހި ުރފިާޔގެ ައގު ިހަފަހްއަޓއި ަދއުަލުތގެ 

ބޭރު ަފިއާސގެ ރިާޒވް ބެެލެހްއޓުަމށް، ބޭުރގެ ދަަރްނަޏށް ބަޯރާސާވންެޖހޭ ިމްނވަރު ަވނީ ިއތުުރެވެގްނޮގްސަފެއވެ. ވުާމެއކު، ާޚްއަސޮގެތްއަގއި، 

ަދއުަލުތގެ ޖުމުލަ ދަަރީނަގއި ހިެމނޭ ބޭރު ަފިއާސގެ ކުރު ުމްއަދުތގެ ދަަރީނގެ ސަބަުބން ކުރިަމތިވާ ޮގންެޖުހްނަތއް ަހއްުލކުރުަމށް ަވނީ ފިޔަވަުޅަތެކއް 

ައަޅްނެޖިހަފެއެވ.
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އާމްަދީނގެ ންިސަބުތްނ ަދުއލުަތގެ ޖުމުަލ ަދަރނި ަސރވްިސުކުރމުގެ ަޚަރުދ

ަދއުަލުތގެ އާްމަދީނައށް ކުރިަމިތެވަފިއވާ ީހނަުރކަާމެއކު، އާްމަދީނގެ ިނސްަބުތން ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމގެ ޚަަރދު ަވނީ ވަަރށް ޮބަޑށް ިއތުުރެވަފއެވެ. 

ިމޮގުތން، 2020 ަވނަ ައހަުރގެ ނިޔަަލށް ަދއުަލުތގެ ޖުމުލަ އާްމަދީނގެ 55 ިއްނަސްއތަ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް ޚަަރދުާވެނކަަމށް )ަދއުަލުތގެ 

ެޑޓް ސަރިވސް  ާފްސޮކްށަފިއވާ  ަގއުުމަތުކން  ީޖ-20  ިމހާުރަދނީ  ިރއާަޔްތޮކށް ސަުރކާުރން  ިމކަަމށް  ައްނދާާޒކުެރެވެއވެ.  ުނހިަމަނއި(  ގެެރްނޓީ 

ަސސްެޕންަޝން ިއނީިޝޭއިޓވް )ީޑެއްސެއްސައއި( ަގއި ަބިއވެިރވެ، ޭމ-ިޑެސންބަރު 2020 ގެ ދަަރނި ސަރިވްސކުރުަމށް ޮއފިޝަލް ަބއިެލޓްރަލް 

ކްެރިޑޓަުރްނގެ ފަާރުތން ެއދި، ައދި 2021 ަވނަ ައހަުރަގިއެވސް މި ިއނިިޝޭއިޓްވގެ ުމްއަދތު ިއތުުރކުރުަމށް ެއިދަފއެވެ. ައދި މި ިއނިިޝޭއިޓްވަގއި 

ަބިއވެިރވާ ފަާރްތަތއް ިއތުުރޮކށް، ގެެރްނީޓޮކްށަފިއވާ ދަަރނި ހިެމނުަމށްެވސް ަވނީ ެއިދަފެއވެ. ިމީއެވސް ދަަރނި ސަރިވްސކުރުުމަގއި ުލިއަތެކއް 

ޯހދުަމްށ ކުެރވެުމްނދާ ަމަސްއަކްތަތުކގެ ތެެރިއްނ ހިެމނޭ ުމިހއްމު ަމަސްއަކެތެކެވ.
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 12: ާރްއޖެައްށ ހޯދާިދެނ އޮިނެވިޓވް ަފިއޭންނަޝލް އްިންސްޓޫރަމްންޓްސ

ގްރީްނ، ްބލޫ ައދި ޯސަޝލް ޮބްނޑަކީ ޮކބާ؟

ގްީރން ޮބންަޑކީ ޫމސަަމށް ައްނނަ ަބދަާލއި ތިމާެވްއޓާ ގުުޅްނހުރި މަޝްޫރުއަތަކށް ޭބުނންވާ ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ުދނިޭޔގެ ެއކި ަގއުުމަތުކން 

ިވްއކަުމްނދާ ެޑްޓ ެސިކއުިރީޓެއކެވެ. 

ބްލޫ ޮބްނަޑކީ ާމަކނާޑިއ ަކނުޑެގ ދިުރން ަރްއާކތެިރޮކްށ ދެެމެހްއޓެުމްށ ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތަކށް ަފިއޭންނިސްނ ޯހދުަމށް ިވްއކޭ ޮބންެޑެކެވ.

ސޯޝަލް ޮބްނަޑކީ އިުޖތިާމީއ ދުަޅހެޮޔަކްނ ިއތުުރކުރުަމްށ ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތަކްށ ަފިއޭންންސ ޯހދުަމށް ިވްއކާ ާޚްއސަ ޮބންެޑެކެވ.

މި ޮބްނުޑަތުކގެ ޓަރްމްސަގއި، ާއަދިއގެ ޮބްނެޑްއަގއި ހިެމނޭ ޓަރްމސް )މެޗޫިރޓީ، ކޫަޕން، ޕްަރިއްސަފދަ ޓަރްމސް( ގެ ިއތުުރން، މި ޮބންުޑން 

ލިބޭ ަފިއާސިއން ިހްނގާ މަޝްޫރުއގެ ސަބަުބން، އެ ޮބްނެޑއް ިނސްަބްތވާ ިއުގިތާސދީ ާދއިާރައށް ކުރާ ަމްނފާ ެއެސްސކުެރިވެގން ާދެނއެވެ. ިމަފދަ 

ޮބންްޑަތަކށް ާއންުމޮކށް ިރއާަޔްތކުަރނީ ދެެމެހްއެޓނިވި ޮބްނުޑގެ ޮގުތަގއެވެ. 2018 ަވނަ ައހަރު ދެެމެހްއެޓނިވި ޮބްނުޑގެ ޮގުތަގއި ާގްތަގނަޑަކށް 

212 ބިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ޮބްނޑު ިވްއާކަފިއެވއެވެ. ިމއީ ީމގެ 5 ައހަރު ކުިރން ިވްއކި ިމަފދަ ޮބްނުޑަތުކގެ ައަދދާ އަަޅއިބަާލއިރު 450 

ިއްނަސްއތަ ިއތުރު ައަދެދެކވެ. މި ަފދަ ޮބންުޑަތުކަގއި ހަަރާކްތތެިރވާ ިއްނެވްސޓަުރން ާއންުމޮކށް ާމެކުޓަގއި ިވްއކާ ޮބްނުޑަތުކގެ ިއންެވްސޓަުރްނނާ 

ަތާފތެވެ. މި ަފދަ ޮބްނެޑއް ިވްއކުުމގެ ޭބނުަމަކށްަވނީ ަފިއސާ ޯހދާ ަކްނކަުމގެ ތެެރިއން ާޚްއސަ އިުޖތިާމޢީ ނުަވތަ ތިމާެވީށގެ ަލނުޑަދނިޑަތެކއް 

ާހސިުލކުރުުމގެ ިއތުުރން، ިމ ަފދަ ަލނުޑަދނިޑަތަކށް ަވުއުދވުުމގެ ތެެރިއްނ ކޫަޕން ޭރްޓ ކުަޑކުރުަމށް ބާުރއެޅުެމެވ.

އެްވ؟ ގްރީްނ، ްބލޫ ައދި ޯސަޝލް ޮބްނޑް ވިްއަކްނވީ ީކ

ގުުޅްނހުރި  • ިއތުުރކުރުމާ  ދުަޅހެޮޔަކން  އިުޖތިާމއީ  ދެެމެހްއޓުާމއި  ދިުރން  ަކނުޑގެ  ާމަކނަޑއި  ތިާމެވްއާޓއި  ަބދަުލަތާކއި  ައްނނަ  ޫމސުަމށް 

މަޝްޫރުއަތަކށް ޭބުންނވާ ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުުމެގ ިއތުރު ިއޮނޭވިޓވް ަފިއޭންނިސންގ މޮޑެލް ައަކްށުވްނ.

ިމއީ ަބިއނަްލައގުވާމީ ބާޒާުރަގިއ ިއތުރު ިއްނެވްސޓަުރްނ ޯހދުަމށް ލިބޭ ފުުރަސެތްއ. •

ާމަކނޑު  • ިއްނަސްއަތައކީ  ދިެވހިާރއްޭޖގެ 99  ަގއުަމަކށްެވަފއި،  ަބދަުލަތަކށް ނާުޒކު  ައްނނަ  ތިމާެވްއަޓށް  ައދި  ިދެވހިާރއްެޖައކީ ޫމސުަމށް 

ކަަމްށާވތީ، ިމކަަމށް ާޚްއސަ ަފިއޭންނިސްނގެއއް ޯހދުަމށް ޮބންެޑއް އިޫޝކުރުަމކީ ިއންެވްސޓަުރްނާނއި ަބިއނަްލައުގވާމީ ފަާރްތަތުކްނެވސް 

ިމަކން ބަަލިއަގނެ، ޮބްނަޑށް ެއަކީށެގްނވާ ައެގއް ލިބުުމގެ ފުުރަސތު ޮބުޑ ކަެމްއ.
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ގްރީްނ، ްބލޫ ައދި ޯސަޝލް ޮބްނޑްަށ ަޝުރުތ ަހަމވާ މްަޝޫރުއަތަކކީ ޮކބާ؟

ިއާއަދކުަރނިިވ ަހަކަތާއ ގުޅޭ މަޝްޫރުއަތްއ •

ަހަކތަ ިއސްާރްފކުުރން ަމުދކުރުާމ ގުޅޭ މަޝްޫރުއަތްއ •

ދެެމެހްއެޓނިިވ ޮގެތްއަގިއ ުކނި ެމނޭްޖކުރުުމގެ މަޝްޫރުއަތްއ •

ދެެމެހްއެޓިނިވ ޮގެތްއަގއި ިބން ޭބުންނކުރުުމެގ )ަދނުޑވެިރަކން ަފދަ( މަޝްޫރުއަތްއ •

ދިރޭ ަތެކީތެގ ަނސްުލ ހިމާަޔްތކުރުުމގެ )ބަޯޔަޑިއަވރިސީޓ ޮކްނސަރވޭަޝްނގެ( މަޝްޫރުއަތްއ •

ތިާމެވްއޓާ ަރްއެޓިހ ަދތުުރަފތުުރެގ ނިޒާުމ ާގއިުމކުރުުމގެ މަޝްޫރުއަތްއ •

ާސފު ޯބެފުނގެ ނިޒާުމ ާގއިުމކުރުުމގެ މަޝްޫރުއަތްއ •

ޫމސުަމށް ައްނނަ ަބދަުލަތަކްށ ޭހނުާމ ގުޅޭ މަޝްޫރުއަތްއ •

ާމަކނުޑެގ ދިުރްނ ދެެމެހްއޓުަމްށ ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތްއ •

އިުޖތިާމއީ ަމްއސަަލަތްއ ަހއްުލކުރުަމްށ ިހްނގާ މަޝްޫރުއަތްއ •

މިފަަދ ެދެމެހްއެޓިނިވ ޮބްނޑަުތުކަގިއ އްިނވްެސްޓކަުރނީ ޮކްނފާަރތަްތަކުކްނ؟

ިމަފދަ ޮބްނުޑަތުކަގއި ާއންުމޮގެތްއަގިއ ިއްނެވްސްޓޮކްށަފިއަވނީ ޔޫރަޕް، ޖަާޕން ައިދ އެމެިރާކައްށ ިނސްަބްތވާ ފަާރްތަތުކްނނެވެ. 

ެދެމެހްއެޓިނވި ޮބްނޑްެއ ިއޫޝުކުރމްުނ ިލބެޭނ ަފިއާދަތަކކީ ޮކބާ؟

ިއްނެވްސޓަުރްނާނެއުކ ގުުޅން ަބަދހިެވެގްނދިުޔްނ •

ާރަވިއަފިއވާ  • ަހއްުލކުރުަމށް  ަމްއސަަލަތއް  އިުޖތިާމއީ  ދެެމެހްއޓުާމއި  ދިުރން  ަކނުޑގެ  ާމަކނާޑއި  ތިާމެވްށާޓއި  ަބދަާލއި  ައްނނާ  ޫމސުަމށް 

މަޝްޫރުއަތަކށް ެއަކޭށނެ ައެގްއަގއި ަފިއޭންނިސންގ ލިުބްނ.

ޕްަރިއެވްޓ ެސްކޓަަރށް ިއތުރު ަފިއޭންނިސްނގ ޯހދުަމށް ަމުގަފިހެވެގްނިދުއްނ. •

ަބިއނަްލައުގވާމީ  • ާއންުމްނާނއި  ިއްސިތހާުރވެ،  ޮގުތަގއި  ަގއުެމްއގެ  ިއްސަކްނދޭ  ތިާމެވްށަޓށް  ައދި  ޯފަކްސޑް  ކްަލއިެމޓް  ދިެވހިާރއްެޖައކީ 

ޖަާމައްތަތުކްނ ެއަކން ބަަލިއަގުތްނ.
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ަމުއލޫމާުތ ޮގިޅ 13: ަދުއލުަތްނ ުކރިައްށގްެނާދ ުއމްާރނީ ަތަރްއީގގެ ޮބޑެތި މްަޝޫރުއަތްއ

ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދު ދުރުާރްސާތަގއި ކުިރއެރުވުަމާށއި ާރއްޭޖގެ ޕްޮރަޑްކިޓިވޓީ ިއތުުރކުރުަމށް ސަުރކާުރން ކުިރައްށެގްނދާ ޮބެޑތި އުމްާރނީ ތަަރްއީގގެ 

 3 ޮބޑު  ރާަވިއަފއިވާ  ިހްނގުަމށް  ައހަރު  ަވނަ   2021 ތެެރިއން  ީމގެ  ބަަލއިަލނީ  މި  ގޮީޅަގއި  ަމއުލޫާމތު  މި  ެއީހތެރިެވޭދެނއެވެ.  މަޝްޫރުއެއއް 

 5 ާރއްޭޖގެ  ޕްރޮެޖްކާޓއި  ަކެންކިޓިވޓީ  މާލެ  ގްޭރޓަރ  މަޝްޫރާއއި  ިޑވެލޮޕްަމްނޓް  ޯޕޓް  ިއްނަޓރނޭަޝނަލް  މޯްލިޑްވސް  ިމއީ  މަޝްޫރައަކެށވެ. 

ސަަރަހްއެދްއަގިއ ޓަރޝަރީ ެފްނވަުރެގ ޮހސްިޕޓަުލަތްއ ާގއިުމކުރުުމގެ މަޝްޫރއެވެ.  

މޯލިްޑވްްސ އްިނަޓރނަޭޝަނލް ޯޕްޓ ިޑެވޮލޕަްމްންޓ މްަޝޫރުއ

ގުިޅފަުޅަގއި ަބިއނަްލައުގވާމީ ޯޕެޓއް ތަަރްއީގކުރުާމެއކު ަބިއނަްލައގުވާީމޮގުތން ާވދަވެރި ޯޕެޓއް ާރއްޭޖަގއި ާގއިމުވެ، ާރއްޭޖަގއި ިސާނއީ ސަަރަހްއެދއް 

ަކނަޑއެޅި، އެ ސަަރަހްއަދށް ޭބުންނވާ ެއްނސިލަރީ ަވސީަލްތަތއް ަފޭސަހިއން ޯހޭދނެ ިއްނތިޒާމު ހަމަެޖިހެގްނާދެނެއވެ. ީމގެ ިއތުުރން މާެލިއން 

ގުިޅފަަޅށް ޯޕޓު ަބދަލުުމން މާޭލގެ ޮތއްެޖުހން ކުަޑކުރެވި މާލެ ީރ-ޑިވެލޮްޕކުރުަމށް ަމުގަފިހެވެގްނާދެނއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަރު މި މަޝްޫރުއައށް  

444.9 މިިލައން ުރފިާޔ ިހނާގެނކަަމށް ބަެޖުޓަގިއ ހިަމަނިއަފިއާވެނއެވެ. 

ދިެވހިާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސުދގެ ިގނަ ާދއިާރަތަކކީ ޯޕުޓގެ ހަަރާކްތަތަކށް ބަޯރސާވާ ާދއިާރަތެކވެ. ިމޮގުތން 2010 ަވަނ ައަހާރިއ 2018 ަވަނ ައަހާރ 

ދެެމދު ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސދީ ހަަރާކްތަތުކގެ ތެެރިއން ީޖޑީީޕގެ 54 ިއްނަސްއތަ ިސާނައްތަތއް ޯޕުޓގެ ހަަރާކްތަތަކށް ބަޯރާސާވކަަމށް ިހސާުބަތުކން 

ަދްއަކެއވެ. ޯޕުޓގެ ިޚދުަމްތަތަކށް ބަޯރާސެވަފިއވާ ާދއިާރަތަކށް ބަާލއިރު، ޓޫރިޒަމް، އިމާާރްތކުުރން، ވިަޔފާރި، ަދތުުރަފތުރު ައދި ިރއަލް ެއްސޭޓޓް 

ހިެމެނެއވެ. މާޭލަގއި ޯޕޓު ފުާޅކުރުުމގެ ަބދަުލަގއި ގުިޅފަަޅށް ޯޕޓު ަބދަުލކުަރންެޖިހަފިއަވނީ މާޭލަގއި ާޖަގިއގެ ަދިތަކން ހުރުާމެއކު މާޭލަގއި ޯޕޓު ިއތުަރށް 

ފުާޅކުެރެވން ެނތުުމްނނެވެ. ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއޮކނޮިމކް ިޑވެލޮޕްަމްނާޓއި ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޕްޭލިނންގ، ަހުއިސްނގ ެއންޑް ިއްނފްާރްސޓްަރކްަޗިއން 

ލިިބަފިއވާ ަމއުލޫާމުތގެ އަީލަގއި މި ޯޕުޓން ާރއްޭޖގެ ިއުގިތާސަދްށ ކުާރނެ ައސަރު ތިީރަގއި އެ ަވީނއެވެ. 

• މި މަޝްޫރުއިއން ީސދާ ައދި ުނީސާދޮގުތން ިއުގިތާސަދށް ކުާރެނކަަމށް ބެެލވޭ ައސަުރން ާރއްޭޖގެ ޖީޑީޕީ 235 ބިިލައން ުރފިާޔއާ ހަަމައށް 	

2072 ަވނަ ައހަރު ިއތުުރެވެގްނާދެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެވޭ.  

• ައއު ޯޕާޓެއކު މާލެ ކޮމަރޝަލް ހަރަބރގެ ކެޭޕިސޓީ ެދުގަނައށް ބޮުޑވެ، ޯޕުޓގެ ިޚދުަމްތަތަކށް ހުރި ޑިާމްނޑާ ެއއްވަަރށް ިޚދުަމތް ފޯުރޮކްށެދޭވނެ. 	

ީމގެ ސަބަުބން ިމހާރު ހުރި ޯޕޓު، ޭއގެ ެމްކސިމަމް ކެޭޕިސީޓައށްވުރެ ިއތުަރށް ަމަސްއަކްތކުރަުމްނާދތީ ހުރި ޮބޓްްލެންކަތއް ުކަޑކުެރިވެގްނާދނެ. 

• ކެޭޕިސޓީ ިއތުރުވުާމެއކު ިއޮކނޮމީޒް ޮއފް ްސކޭްލައށް ާވސިލުވުަމށް ަމުގަފިހުވން. ެއެހނީ މި ޯޕުޓަގއި ުދނިޭޔގެ ިނސްަބުތން ެމދުިމުނގެ  ިގނަ 	

ާއގުޯބުޓަފހަރު ެއްއަފހަާރ ަކއިިރކުެރޭވނެ ަތން ޮއްނާނނެ. ިމހާުރ ހުރި ޯޕުޓަގއި ެއްއަފހަާރ ަކއިިރ ކުެރެވނީ ުކޑަ ެއއް ާއގުޯބަޓްށ.
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• ހަުރަދނާ ަބނދަެރއް ާގއިުމކުރެވި ަބނދަުރގެ ަމަސްއަކތް ހަުރަދާނޮކށް ަޓރްނ-އެަރުއްނަޑށް ަނގާ ަވުގތު ކުަޑކުރެުވން. ީމގެ ސަބަުބން ޝިިޕްނގ 	

ަލިއްނަތުކގެ ޚަަރުދަތްއ ކުަޑެވެގްނާދެނ. ައދި ޭއގެ ަފިއދާ ުމދަުލގެ ައަގށް ކުާރެނ.

• ުމދާ 	 ަކއިިރވުާމެއކު  ުގަދނާ  ަބނދަާރއި  ެއތެޭރގެ  ހުރި  ަތން  ޭބުންނވާވަަރށް  ެލފުަމށް  އުަޅނުދަތއް  ޭބުންނކުރާ  ަދތުުރަފތުުރަގއި  ެއތެޭރގެ 

ިޑްސޓްރިިބއުަޝްނ ހަުރަދާނެވެގްނާދނެ. 

2020 ަވަނ ައހަުރ ަފަށިއަފިއވާ މި މަޝްޫރުއ ނިޭމެނކަަމށް ައްނދާާޒކުެރެވނީ 2023 ަވނަ ައހަުރަގއެވެ. 

 

ގޭްރަޓރ މާލެ ަކެނކްިޓިވީޓ ޕޮްރޖެކްްޓ )މާލެއްިނ ިތލަފްުށޓަާހަމައްށ ގުޅާލްުނ(

ގުިޅފަޅު(  ވިިލނގިލި،  ތިަލުފށި،  )މާލެ،  ަރެށއް   4 ހިެމނޭ  ސަަރަހްއުދަގއި  މާލެ  ގްޭރޓަރ  ަދުށން  ޕްރޮެޖްކްޓގެ  ަކެންކިޓިވޓީ  މާލެ  ގްޭރޓަރ 

ގުޅާެލިވެގްނާދެނއެވެ. މި މަްޝއޫުރގެ ަނތީާޖައަކށްެވެގްނާދނީ މާލެ، ވެާލނާ ިއްނަޓރނޭަޝނަލް ެއއަރޯޕޓު ައދި ހުޅުމާޭލގެ ިއތުުރން ުމްސަތގުބަުލަގއި 

ެނުޓަވރްކަތުކން 6.7  ކޯޒްވޭ  ބްރިުޖަތާކއި  ިދއުެމވެ.  ގުިޅެގން  ތިަލުފީށގެ ިސާނއި ސަަރަހްއދާ  ޯޕާޓއި  ަބިއނަްލައުގވާމީ  ާގއިްމާވނެ  ގުިޅފަުޅަގއި 

ކިލޯީމޓަުރެގ ިދގުިމަނށް މި ަރްށަތްއ ގުޅާލުަމކީ ާރއްޭޖަގއި އުމްާރީނ ައިދ ަކެންކިޓިވީޓައްށ ކުރެޭވ ެއންމެ ބޮޑު މަޝްޫރއެވެ. 

މި މަޝްޫރއު ނިމުާމެއކު މި ަރްށަތުކގެ ެމުދަގިއވާ ަދތުުރަފތުުރގެ ނިޒާމު ހަުރަދާނކުެރވި ުމދަާލއި ިޚދުަމތް ެއއް ަތުނން ައެނއް ަތަނށް ެގްނިދއުަމށް 

ތަަރްއީގައށް  ކުިރއަަރއި  ހަަރާކްތަތއް  ިއުގިތާސދީ  ހުޅުވި  ފުުރަސުތަތއް  ައއު  ިއުގިތާސދީ  ގުޅި  ހަަރާކްތަތއް  ިހނގާ  ަރްށަތުކަގއި  ަފޭސަހވެ 

ަމުގަފިހެވެގްނާދެނއެވެ. 

މި މަޝްޫރއު ކުިރައށް ެގްނިދއުަމށް ހަމަެޖިހަފިއަވނީ ެއްކސްޯޕޓް އިމްޯޕޓް ޭބްނކް ޮއފް ިއްނިޑއާ )ެއގްޒިްމ-ިއްނީޑއާ( ެމދުވެިރޮކށް ޯހދާ ޯލުންނެނވެ. މި 

މަޝްޫރއު ަފިއޭންންސކުރުަމށް ދިެވިހސަުރކާާރއި ެއގްޒިްމ-ިއްނިޑާއާއެއކު 400 މިިލައން އެމެިރކާ ޑޮލަުރގެ ޑޮލަރ ކްެރިޑޓް ަލިއން ެއގްރީެމްނެޓްއަގއި 

ަވީނ ޮސިއޮކްށަފއެވެ. 

2020 ަވނަ ައހަރު ަފަށިއަފިއވާ މި މަޝްޫރއު ނިޭމެނކަަމށް ައްނދާާޒކުރެެވނީ 2024 ަވނަ ައހަުރއެވެ. މި މަޝްޫރުއައށް 2021 ަވނަ ައހަަރށް 

ބަެޖުޓޮކްށަފއިަވނީ 468.9 މިިލައން ުރފިާޔއެވެ. 
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ާރްއޖޭގެ 5 ަސަރަހްއެދްއަގއި ަޓރަޝރީ ފްެނަވުރގެ ހްޮސިޕަޓލު ގިާއމުުކުރްނ

ސަުރކާުރގެ ްސޓްެރޓަިޖކް ެއކްަޝން ޕްޭލން 2023-2019 ަގއިވާ ޮގަތށް، ާރއްޭޖަގއި ިސްއހީ ާދއިރާ ކުިރއަުރަވއި ަރއްިޔުތްނަނށް ީވާހެވސް 

ާގުތން، ަރނގަޅު ެފންވަުރގެ ިސްއހީ ިޚދުަމތް ފޯުރޮކްށިދނުުމގެ ޮގުތން، ާރއްޭޖގެ ރީަޖނަލް އަރަބން ެސްނޓަުރަތްއކަުމަގއި ަކނަޑއަަޅިއަފއިވާ ަފސް 

ސަަރަހްއެދްއަގއި ޓަރޝަރީ ެފންވަަރށް ޮހސްިޕޓަލް ތަަރްއީގކުރުުމގެ ަމަސްއަކތް ަދނީ ކުރަުމްނނެވެ. ިމޮގުތން ައއްޑޫ ިސޓީ ަވނީ ައްއޑޫ ިއުކިއޓޯިރއަލް 

ޮހސްިޕޓަުލގެ ނަުމަގއި ީމގެ ެއއް ޮހސްިޕޓަލް ާގއިުމޮކށް، ިޚދުަމތް ޭދން ަފަށިއަފއެވެ. 2021 ަވނަ ައހަުރގެ ބަެޖުޓަގއި މި ޮހސްިޕޓަުލަގއި ިއތުރު 

ިޚދުަމްތަތއް ަތއާަރުފކުރުަމށް ޭބުންނވާ ަވސީަލްތަތއް ޯހދުަމށް ބަެޖުޓކުރުުމގެ ިއތުުރން ރ.ުއނޫގފާރު، ގދ.ިތަނދޫ، ހދ.ކުުޅުދްއުފށި ައދި ލ.ގަުމަގއި 

އަަލްށ ަފށާ މަޝްޫރުއަތުކެގ ޮގުތަގއި ަވީނ ައުއ ޓަރޝަީރ ޮހސްިޕޓަުލަތއް ތަަރްއީގކުރުަމްށ ހިަމަނިއަފެއެވ.

މި މަޝްޫރުއަތއް ަފިއޭންންސކުރުަމށް ަގްސުތޮކްށަފއިަވނީ ޮކްނޓްެރްކޓަރ ަފިއޭންނސް ައދި ޯލނު ެމދުވެިރޮކެށވެ. ލ.ަގން ޮހސްިޕޓަލު ތަަރްއީގކުރުަމށް 

ާރަވިއަފިއަވނީ ޯލުންނެނވެ. ައދި ެދން ބަެޖުޓޮކްށަފިއވާ 3 ޮހސްިޕޓަލު ތަަރްއީގކުަރން ހަމަެޖިހަފިއަވނީ ޮކްނޓްެރްކޓަރ ަފިއޭންނސް ުއސޫުލްނނެވެ. 

މި މަޝްޫރުއަތަކށް ޖުމުލަ 609.3 މިިލައން ުރފިާޔ ޭހދަާވެނކަަމށް ަލާފކުެރެވެއެވ.

މި ޮހސްިޕޓަުލަތއް ާގއިުމކުެރވުުމން، މާެލިއން ިޚދުަމތް ޯހދުަމށް ކުަރންެޖހޭ ޭހަދާއއި ަވުގތު ސަލާަމްތކުެރވި، ަރއްިޔުތްނަނށް ޭބުންނވާ ިސްއހީ 

ބަޯރާސާވންެޖުހން  މާެލައށް  ައދި  ުއެފިދެގްނާދެނއެވެ.  ފުުރަސުތަތއް  ިއތުރު  ވަީޒާފގެ  ދިެވިހްނަނށް  ަމގުަވަފިހވެ،  ލިބުަމށް  ަވުގުތން  ިޚދުަމްތަތއް 

ކުަޑކުރެވި، ލާމަުރކަީޒ ުއސޫުލން ާރއްެޖ ިހްނގުަމށް ަމުގަފިހެވެގްނާދެނެއެވ.



ަރްއިޔުތްނގެ ަމިޖލުިހްނ ފްާސުކުރަމްށ ުހަށަހޅާ ަބޖެުޓ

2
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ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓު 2
2021

2021

34,922,716,599  

28,034,161,826  

171,186,052        S01

177,866,620        S02

502,415,839        S04

18,124,830          S03

76,116,934          S05

26,161,617          S06

26,927,889          S07

38,717,101          S08

81,795,000          S09

61,301,754          S10

99,761,141          S11

10,575,000          S12

5,000,000             S13

11,200,000          S14

10,805,920          S15

74,534,645          S16

4,500,000             S17

2021

9,406,984             S18

9,383,760             S44

58,772,006          S35

6,000,000             S56

5,000,000             S57

60,582,201          S20

6,755,551,522     S37

1,340,000,000     S38

24,773,750          S21

139,617,118        S55

1,265,099,811     S45

13,438,000          S53

153,627,661        S47

101,611,643        S22

1,477,803,636     S39

328,127,368        S46

229,800,515        S40

3,035,082,056     S23

628,277,202        S48

40,705,991          S24

180,692,212        S25

346,756,718        S26
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ުޓ ޖެ
 ަބ

ޅާ ަހ
ަށ ުހ

ްށ 
ުރަމ
ާްސުކ

 ފ
ިުހްނ

ިޖލ
 ަމ
ްނގެ

ިޔުތ
ަރްއ

2

2021

9,406,984             S18

9,383,760             S44

58,772,006          S35

6,000,000             S56

5,000,000             S57

60,582,201          S20

6,755,551,522     S37

1,340,000,000     S38

24,773,750          S21

139,617,118        S55

1,265,099,811     S45

13,438,000          S53

153,627,661        S47

101,611,643        S22

1,477,803,636     S39

328,127,368        S46

229,800,515        S40

3,035,082,056     S23

628,277,202        S48

40,705,991          S24

180,692,212        S25

346,756,718        S26

2.
1 
ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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2021

2,158,204,105     S27

184,595,783        S58

192,473,027        S59

1,271,772,827     S42

1,199,688,894     S41

356,498,856        S28

60,284,989          S50

26,474,807          S29

380,270,270        S30

58,207,638          S52

2,404,481,140     S31

94,401,384          S51

99,919,061          S32

186,820,397        S33

144,119,108        S34

327,374,613        S36

1,281,474,431     S43



3

ަބޖެުޓ ޚުލާާސ
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ބަޖެޓު ޚުލާސާ 3

2023 - 2019

2023 2022 2021 2020 2019

41,970,090,529  45,842,521,865  35,451,878,851  32,057,505,475  31,513,425,499  

29,050,980,320  27,886,725,546  22,645,467,763  23,690,632,430  28,103,014,249  

10,176,514,843  15,179,577,476  10,674,958,639  7,964,307,142    2,324,094,482    

1,537,081,047    1,788,792,034    1,395,289,687    -                       -                       

1,205,514,319    987,426,809       736,162,762       402,565,903       1,086,316,768    

40,846,113,018  44,977,923,779  34,922,716,599  31,787,135,124  30,128,216,622  

21,708,752,535  21,556,350,275  21,899,879,286  21,894,067,863  23,127,972,800  

15,322,571,073  19,174,470,606  9,619,245,161    6,527,748,039    6,477,307,688    

3,099,210,249    3,115,470,370    2,676,764,118    942,842,070       -                       

715,579,161       1,131,632,528    726,828,034       2,422,477,152    522,936,134       

2023 - 2019

2023 2022 2021 2020 2019

24,611,689,100      20,136,954,982      18,178,096,924      12,230,025,563      21,006,640,821    

1,205,514,319        987,426,809           736,162,762           402,565,903           1,086,316,768      

(332,583,213)         (306,120,722)         (12,272,195)            (82,366,325)            (84,135,863)          

25,484,620,206     20,818,261,069     18,901,987,491     12,550,225,141     22,008,821,726   

1,557,050,000        1,557,050,000        1,557,050,000        1,565,460,487        822,508,228         

608,510,954           701,240,405           669,489,752           577,117,633           400,465,088         

2,165,560,954       2,258,290,405       2,226,539,752       2,142,578,120       1,222,973,316      

27,650,181,160     23,076,551,474     21,128,527,243     14,692,803,261     23,231,795,042   

32,336,517,450      38,006,877,288      29,429,451,513      27,942,272,535      27,413,286,167    

715,579,161           1,131,632,528        726,828,034           2,422,477,152        522,936,134         

21,958,360             21,958,360             24,616,052             21,771,591             37,674,425            

608,510,954           701,240,405           669,489,752           561,207,524           233,517,893         

7,131,210,576        5,078,208,321        4,042,901,796        839,406,322           1,920,802,003      

32,336,517             38,006,877             29,429,452             -                           -                          

40,846,113,018     44,977,923,779     34,922,716,599     31,787,135,124     30,128,216,622   

(999,220,000)         (998,575,080)         (485,270,000)         (206,747,994)         (137,051,853)        

(1,574,893,000)      (5,359,218,000)      (984,649,000)         (931,459,000)         (987,495,693)        

(21,730,731)            (21,730,731)            (21,268,131)            (21,272,852)            (8,939,035)             

38,250,269,287     38,598,399,968     33,431,529,468     30,627,655,278     28,994,730,041   

27,650,181,160      23,076,551,474      21,128,527,243      14,692,803,261      23,231,795,042    

(38,250,269,287)    (38,598,399,968)    (33,431,529,468)    (30,627,655,278)    (28,994,730,041)   

(10,600,088,127)   (15,521,848,494)   (12,303,002,225)   (15,934,852,017)   (5,762,934,999)    

(8,019,609,012)     (12,806,208,977)   (9,834,637,260)     (14,226,798,971)   (4,222,121,875)    

(10,600,088,127)    (15,521,848,494)    (12,303,002,225)    (15,934,852,017)    (5,762,934,999)     

2,580,479,115        2,715,639,517        2,468,364,965        1,708,053,046        1,540,813,124      
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2023 - 2019

2023 2022 2021 2020 2019

24,611,689,100      20,136,954,982      18,178,096,924      12,230,025,563      21,006,640,821    

1,205,514,319        987,426,809           736,162,762           402,565,903           1,086,316,768      

(332,583,213)         (306,120,722)         (12,272,195)            (82,366,325)            (84,135,863)          

25,484,620,206     20,818,261,069     18,901,987,491     12,550,225,141     22,008,821,726   

1,557,050,000        1,557,050,000        1,557,050,000        1,565,460,487        822,508,228         

608,510,954           701,240,405           669,489,752           577,117,633           400,465,088         

2,165,560,954       2,258,290,405       2,226,539,752       2,142,578,120       1,222,973,316      

27,650,181,160     23,076,551,474     21,128,527,243     14,692,803,261     23,231,795,042   

32,336,517,450      38,006,877,288      29,429,451,513      27,942,272,535      27,413,286,167    

715,579,161           1,131,632,528        726,828,034           2,422,477,152        522,936,134         

21,958,360             21,958,360             24,616,052             21,771,591             37,674,425            

608,510,954           701,240,405           669,489,752           561,207,524           233,517,893         

7,131,210,576        5,078,208,321        4,042,901,796        839,406,322           1,920,802,003      

32,336,517             38,006,877             29,429,452             -                           -                          

40,846,113,018     44,977,923,779     34,922,716,599     31,787,135,124     30,128,216,622   

(999,220,000)         (998,575,080)         (485,270,000)         (206,747,994)         (137,051,853)        

(1,574,893,000)      (5,359,218,000)      (984,649,000)         (931,459,000)         (987,495,693)        

(21,730,731)            (21,730,731)            (21,268,131)            (21,272,852)            (8,939,035)             

38,250,269,287     38,598,399,968     33,431,529,468     30,627,655,278     28,994,730,041   

27,650,181,160      23,076,551,474      21,128,527,243      14,692,803,261      23,231,795,042    

(38,250,269,287)    (38,598,399,968)    (33,431,529,468)    (30,627,655,278)    (28,994,730,041)   

(10,600,088,127)   (15,521,848,494)   (12,303,002,225)   (15,934,852,017)   (5,762,934,999)    

(8,019,609,012)     (12,806,208,977)   (9,834,637,260)     (14,226,798,971)   (4,222,121,875)    

(10,600,088,127)    (15,521,848,494)    (12,303,002,225)    (15,934,852,017)    (5,762,934,999)     

2,580,479,115        2,715,639,517        2,468,364,965        1,708,053,046        1,540,813,124      

3.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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2023 2022 2021 2020 2019

7,993,110,889       9,119,119,071       9,020,819,887       6,455,730,509       936,133,701         

7,255,003,889        5,226,337,071        4,608,468,887        2,724,643,759        1,853,161,296      

771,000,000           1,542,000,000        1,542,000,000        -                           -                          

1,542,000,000        6,168,000,000        3,084,000,000        4,662,545,750        70,468,098            

-                           1,542,000,000        771,000,000           -                           -                          

(1,574,893,000)      (5,359,218,000)      (984,649,000)         (931,459,000)         (987,495,693)        

2,606,977,238       6,402,729,423       3,282,182,338       9,479,121,508       4,826,801,298      

3,648,322,267        3,818,112,598        3,843,010,526        9,895,146,380        6,273,865,200      

-                           3,392,400,000        -                           -                           -                          

771,000,000           771,000,000           462,600,000           -                           -                          

332,583,213           306,120,722           12,272,195             82,366,325             84,135,863            

(999,220,000)         (998,575,080)         (485,270,000)         (206,747,994)         (137,051,853)        

(1,123,977,511)      (864,598,086)         (529,162,252)         (270,370,351)         (1,385,208,877)     

(21,730,731)            (21,730,731)            (21,268,131)            (21,272,852)            (8,939,035)             

10,600,088,127     15,521,848,494     12,303,002,225     15,934,852,017     5,762,934,999      

90,442                     83,789                     66,372                     57,942                     86,788                    

87,648                     79,612                     61,902                     54,541                     77,162                    

104,396                  98,519                    90,913                    85,530                    67,961                   

46,848                     40,033                     38,118                     29,960                     22,030                    

47,960                     47,528                     40,889                     40,409                     32,227                    

9,587                       10,959                     11,906                     15,161                     13,704                    

30.6% 27.5% 31.8% 25.4% 26.8%

42.3% 46.1% 50.4% 52.9% 33.4%

-11.7% -18.5% -18.5% -27.5% -6.6%

-8.9% -15.3% -14.8% -24.6% -4.9%

115.4% 117.6% 137.0% 147.6% 78.3%

51.8% 47.8% 57.4% 51.7% 25.4%

53.0% 56.7% 61.6% 69.7% 37.1%

10.6% 13.1% 17.9% 26.2% 15.8%
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2019 - 2023

( )

2023 2022 2021 2020 2019

18,186,753,756  14,401,116,394  10,895,434,218  10,138,170,036  16,530,522,525  

7,630,401,322    6,723,339,712    8,019,060,213    2,502,122,687    5,609,947,167    

15,080,737         14,960,050         14,801,993         10,607,477         20,574,822         

2,150,528,558    2,243,256,040    2,211,503,014    2,124,269,386    1,154,886,391    

27,982,764,373 23,382,672,196 21,140,799,438 14,775,169,586 23,315,930,905 

(332,583,213)     (306,120,722)     (12,272,195)        (82,366,325)        (84,135,863)        

27,650,181,160 23,076,551,474 21,128,527,243 14,692,803,261 23,231,795,042 

18,186,753,756 14,401,116,394 10,895,434,218 10,138,170,036 16,530,522,525 

3,811,211,098   3,570,364,021   2,985,251,057   2,243,220,979   3,412,274,742   111

3,810,001,316    3,569,177,960    2,984,088,252    2,242,293,762    3,410,555,380    111001

1,209,782           1,186,061           1,162,805           927,217              1,719,362           111002

3,232,896,549   2,679,404,628   2,001,249,686   3,436,073,980   3,544,160,417   113

-                      -                      -                      1,064,713           26,307,950         113002

1,871,504,445    1,303,553,141    730,296,478       1,902,334,711    2,210,283,019    113003

383,500              383,500              383,500              -                      5,139,700           113004

559,041,579       569,869,092       589,563,306       953,699,643       613,969,839       113005

697,101,936       697,101,936       585,758,020       508,682,454       688,459,909       113006

104,865,089       108,496,959       95,248,382         70,292,459         -                        113007

8,836,154,303   6,332,510,138   4,676,393,510   3,831,493,192   7,748,310,894   114

6,244,494,344    4,183,433,542    2,640,188,842    1,957,560,602    4,903,401,491    114001

2,591,659,959    2,149,076,596    2,036,204,668    1,873,932,590    2,844,909,403    114002

103,380,126      90,467,242        81,124,495        25,269,754        90,232,765        118

53,559,177         43,018,719         35,935,425         25,176,406         90,092,169         118001

-                      -                      -                      93,348                140,596              118007

49,820,949         47,448,523         45,189,070         -                      -                      118008

2,203,111,680   1,728,370,365   1,151,415,470   602,112,131      1,735,543,707   119

3,975,473           3,974,541           3,794,199           3,624,662           51,308,867         119001

1,071,106,752    856,680,858       616,551,387       321,429,402       850,615,155       119002

1,128,029,455    867,714,966       531,069,884       268,087,903       731,095,991       119004

-                      -                      -                      8,970,164           102,523,494       119005

-                      -                      -                      -                      200                     119999

7,630,401,322   6,723,339,712   8,019,060,213   2,502,122,687   5,609,947,167   

2,505,439,735   2,130,691,078   1,625,033,320   831,849,687      1,737,588,159   121

15,646,179         15,758,630         15,132,164         12,887,296         16,621,278         121001

24,322                23,311                22,392                41,462                2,217,350           121002

2023 2022 2021 2020 2019

23,771,322         23,692,348         24,855,235         22,060,306         27,231,208         121003

13,834,829         13,303,369         12,795,643         3,733,834           13,776,545         121004

3,149,024           3,057,305           2,223,494           1,692,176           2,865,629           121006

5,252,794           5,002,661           4,764,439           3,069,713           5,658,483           121010

4,996,261           4,898,295           4,802,250           1,964,893           5,625,195           121011

-                      -                      -                      252                     2,285                  121012

-                      -                      -                      -                      39                       121016

100,000              100,000              100,000              100,000              2,594,070           121017

68,885                68,136                66,655                -                      66,600                121018

31,239                29,751                28,334                -                      29,385                121019

3,382,787           3,284,259           2,388,552           764,436              2,992,390           121021

127,689              123,970              90,160                31,080                112,700              121022

1,145,739           1,091,180           1,039,219           365,460              1,009,720           121024

2,771,804           2,639,813           1,438,069           -                      309,290              121025

-                      -                      -                      -                      874,329              121026

-                      -                      -                      -                      234,476              121027

-                      -                      -                      -                      114,440              121028

-                      -                      -                      -                      96                       121029

2,500                  2,500                  2,500                  200                     55,300                121030

-                      -                      -                      -                      183,500              121031

-                      -                      -                      -                      6,600                  121032

-                      -                      -                      -                      9                          121033

66,837                66,175                65,520                19,800                72,800                121035

1,801,593           1,783,756           1,766,095           560,199              1,818,805           121036

53,991                44,255                36,275                29,733                51,500                121037

2,449,995           2,378,636           1,865,597           390,642              2,331,996           121039

575,604              558,839              438,305              156,219              547,881              121040

398,858              386,160              303,959              108,723              383,846              121041

46,962                45,594                35,760                10,933                44,700                121042

290,000              290,000              290,000              845,313              2,602,777           121043

125,764              119,776              114,072              -                      98,693                121044

44,596                43,298                32,473                -                      38,916                121046

10,625,292         10,285,445         8,480,390           1,856,072           12,581,878         121048

993,310              963,886              728,055              118,980              802,345              121049

3,328                  3,025                  2,750                  100                     1,450                  121051

-                      -                      -                      3,339,000           2,074,500           121053

525,972              520,764              535,712              402,064              584,668              121055

22,079,245         20,869,085         19,735,651         2,656,386           17,717,759         121056
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2019 - 2023
( )

2023 2022 2021 2020 2019

18,186,753,756  14,401,116,394  10,895,434,218  10,138,170,036  16,530,522,525  

7,630,401,322    6,723,339,712    8,019,060,213    2,502,122,687    5,609,947,167    

15,080,737         14,960,050         14,801,993         10,607,477         20,574,822         

2,150,528,558    2,243,256,040    2,211,503,014    2,124,269,386    1,154,886,391    

27,982,764,373 23,382,672,196 21,140,799,438 14,775,169,586 23,315,930,905 

(332,583,213)     (306,120,722)     (12,272,195)        (82,366,325)        (84,135,863)        

27,650,181,160 23,076,551,474 21,128,527,243 14,692,803,261 23,231,795,042 

18,186,753,756 14,401,116,394 10,895,434,218 10,138,170,036 16,530,522,525 

3,811,211,098   3,570,364,021   2,985,251,057   2,243,220,979   3,412,274,742   111

3,810,001,316    3,569,177,960    2,984,088,252    2,242,293,762    3,410,555,380    111001

1,209,782           1,186,061           1,162,805           927,217              1,719,362           111002

3,232,896,549   2,679,404,628   2,001,249,686   3,436,073,980   3,544,160,417   113

-                      -                      -                      1,064,713           26,307,950         113002

1,871,504,445    1,303,553,141    730,296,478       1,902,334,711    2,210,283,019    113003

383,500              383,500              383,500              -                      5,139,700           113004

559,041,579       569,869,092       589,563,306       953,699,643       613,969,839       113005

697,101,936       697,101,936       585,758,020       508,682,454       688,459,909       113006

104,865,089       108,496,959       95,248,382         70,292,459         -                        113007

8,836,154,303   6,332,510,138   4,676,393,510   3,831,493,192   7,748,310,894   114

6,244,494,344    4,183,433,542    2,640,188,842    1,957,560,602    4,903,401,491    114001

2,591,659,959    2,149,076,596    2,036,204,668    1,873,932,590    2,844,909,403    114002

103,380,126      90,467,242        81,124,495        25,269,754        90,232,765        118

53,559,177         43,018,719         35,935,425         25,176,406         90,092,169         118001

-                      -                      -                      93,348                140,596              118007

49,820,949         47,448,523         45,189,070         -                      -                      118008

2,203,111,680   1,728,370,365   1,151,415,470   602,112,131      1,735,543,707   119

3,975,473           3,974,541           3,794,199           3,624,662           51,308,867         119001

1,071,106,752    856,680,858       616,551,387       321,429,402       850,615,155       119002

1,128,029,455    867,714,966       531,069,884       268,087,903       731,095,991       119004

-                      -                      -                      8,970,164           102,523,494       119005

-                      -                      -                      -                      200                     119999

7,630,401,322   6,723,339,712   8,019,060,213   2,502,122,687   5,609,947,167   

2,505,439,735   2,130,691,078   1,625,033,320   831,849,687      1,737,588,159   121

15,646,179         15,758,630         15,132,164         12,887,296         16,621,278         121001

24,322                23,311                22,392                41,462                2,217,350           121002

2023 2022 2021 2020 2019

23,771,322         23,692,348         24,855,235         22,060,306         27,231,208         121003

13,834,829         13,303,369         12,795,643         3,733,834           13,776,545         121004

3,149,024           3,057,305           2,223,494           1,692,176           2,865,629           121006

5,252,794           5,002,661           4,764,439           3,069,713           5,658,483           121010

4,996,261           4,898,295           4,802,250           1,964,893           5,625,195           121011

-                      -                      -                      252                     2,285                  121012

-                      -                      -                      -                      39                       121016

100,000              100,000              100,000              100,000              2,594,070           121017

68,885                68,136                66,655                -                      66,600                121018

31,239                29,751                28,334                -                      29,385                121019

3,382,787           3,284,259           2,388,552           764,436              2,992,390           121021

127,689              123,970              90,160                31,080                112,700              121022

1,145,739           1,091,180           1,039,219           365,460              1,009,720           121024

2,771,804           2,639,813           1,438,069           -                      309,290              121025

-                      -                      -                      -                      874,329              121026

-                      -                      -                      -                      234,476              121027

-                      -                      -                      -                      114,440              121028

-                      -                      -                      -                      96                       121029

2,500                  2,500                  2,500                  200                     55,300                121030

-                      -                      -                      -                      183,500              121031

-                      -                      -                      -                      6,600                  121032

-                      -                      -                      -                      9                          121033

66,837                66,175                65,520                19,800                72,800                121035

1,801,593           1,783,756           1,766,095           560,199              1,818,805           121036

53,991                44,255                36,275                29,733                51,500                121037

2,449,995           2,378,636           1,865,597           390,642              2,331,996           121039

575,604              558,839              438,305              156,219              547,881              121040

398,858              386,160              303,959              108,723              383,846              121041

46,962                45,594                35,760                10,933                44,700                121042

290,000              290,000              290,000              845,313              2,602,777           121043

125,764              119,776              114,072              -                      98,693                121044

44,596                43,298                32,473                -                      38,916                121046

10,625,292         10,285,445         8,480,390           1,856,072           12,581,878         121048

993,310              963,886              728,055              118,980              802,345              121049

3,328                  3,025                  2,750                  100                     1,450                  121051

-                      -                      -                      3,339,000           2,074,500           121053

525,972              520,764              535,712              402,064              584,668              121055

22,079,245         20,869,085         19,735,651         2,656,386           17,717,759         121056

4.
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2023 2022 2021 2020 2019

18,070,336         16,266,932         14,754,937         1,559,023           17,811,516         121057

16,902,415         16,342,355         14,595,754         402,771              18,026,057         121058

9,360,189           8,903,927           8,473,484           3,814,481           7,270,585           121059

5,555,110           5,269,334           5,008,487           989,326              2,683,871           121060

853,591              811,447              771,443              237,865              662,126              121061

638,311              601,517              567,060              156,423              524,931              121062

4,585,188           4,352,487           4,143,310           674,594              1,194,960           121063

43,135,201         40,913,254         38,813,149         15,277,712         19,272,735         121064

36,037                32,901                30,044                2,667                  64,554                121065

12,611,554         11,890,199         11,240,639         1,363,773           7,004,378           121066

6,677,787           6,331,353           6,027,607           47,880                272,643              121067

1,026,288           971,643              923,604              28,527                85,248                121068

4,412                  4,345                  4,281                  3,000                  13,430                121069

-                      -                      -                      -                      50                       121071

835,287              792,177              754,454              -                      -                      121072

6,988,132           4,659,300           3,106,345           2,070,027           7,888,759           121073

1,531,588           1,504,545           1,345,625           295,051              1,723,093           121074

3,772,464           3,488,063           3,113,232           1,757,063           4,161,411           121075

303,308,258       229,305,427       348,089,424       244,284,813       337,227,230       121076

4,993,995           4,756,186           4,529,701           1,929,091           5,622,044           121077

-                      -                      -                      408,000              30,610                121078

-                      -                      -                      2,935                  8,559,097           121079

5,801                  5,743                  5,686                  -                      61,340                121080

1,316,454           1,271,851           1,229,373           395,247              1,464,302           121081

2,200                  2,200                  2,200                  5,200                  6,200                  121085

400                     400                     400                     600                     1,000                  121086

1,211,373           1,223,610           1,235,969           1,282,907           1,957,300           121088

2,757,600           2,757,600           2,757,600           2,088,669           1,719,140           121089

6,454,034           6,146,699           5,853,999           2,178,815           6,363,240           121090

-                      -                      -                      153,730,016       306,800,000       121092

-                      -                      -                      -                      33,813,250         121093

1,123,977,511    864,598,086       529,162,252       270,370,351       733,697,545       121094

-                      -                      -                      16,625,630         43,975,220         121095

-                      -                      -                      -                      4,596,000           121096

42,654                40,623                38,688                36,846                15,180                121098

5,298,581           4,816,891           4,248,171           1,730,659           4,057,428           121099

34,655                31,505                28,641                19,933                35,045                121100

3,367,382           3,207,030           3,054,315           2,990,300           2,908,871           121101

2023 2022 2021 2020 2019

262,600,000       243,040,000       157,066,667       -                      -                      121105

375,997,017       368,624,526       258,455,126       43,163,569         -                      121106

167,101,209       166,292,700       91,421,933         4,720,651           31,682,339         121999

723,123,164      708,163,826      679,546,389      234,246,783      413,421,794      123

2,709,411           2,758,292           2,457,889           1,229,948           3,819,268           123001

359,481              338,747              304,039              204,887              454,000              123002

385,875              385,875              385,875              222,500              647,000              123004

19,500                19,300                22,000                9,720                  35,205                123005

118,750              89,531                76,875                80,000                165,000              123007

1,900                  1,900                  1,900                  1,900                  15,400                123008

3,900                  3,900                  3,900                  1,600                  3,900                  123009

6,570,131           6,257,267           5,959,302           1,983,864           5,687,776           123013

100,728,820       102,367,984       102,696,882       94,129,648         107,437,273       123014

41,000                41,000                41,000                7,000                  41,000                123015

535,207,193       521,324,313       506,231,417       104,794,650       230,319,013       123016

2,818,150           2,738,908           2,618,844           999,424              2,506,280           123017

49,059                47,630                45,465                15,348                43,300                123018

452,142              452,142              452,142              942,957              468,180              123019

571,209              554,572              434,958              4,621                  543,698              123020

-                      -                      -                      25                       77,006                123021

-                      -                      -                      -                      73,365                123022

1,361,945           1,322,277           961,656              600,720              4,520,941           123025

7,061,581           6,725,316           6,405,062           6,341,646           3,677,130           123026

35,548                34,513                25,100                9,522                  31,375                123027

31,203                30,294                22,032                6,084                  27,540                123029

4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  40,000                123030

2,892,312           2,835,600           2,780,000           777,667              1,490,529           123031

52,885,616         51,345,258         39,496,353         16,076,170         35,905,775         123032

5,213,364           4,965,109           4,728,675           1,216,000           4,503,500           123033

1,329,002           1,329,002           1,329,002           1,312,597           1,515,800           123034

17,500                17,500                17,500                17,500                70,000                123035

2,254,572           2,173,596           2,044,521           3,256,785           9,302,540           123999

48,777,533        47,331,474        45,558,362        12,621,110        57,136,991        124

201,762              191,246              180,894              58,692                353,723              124001

7,450                  7,450                  7,450                  50                       7,450                  124002

87,473                84,926                46,323                9,378                  83,045                124003

236,447              228,083              191,680              48,888                239,671              124004

-                      -                      -                      -                      110                     124005
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2023 2022 2021 2020 2019

262,600,000       243,040,000       157,066,667       -                      -                      121105

375,997,017       368,624,526       258,455,126       43,163,569         -                      121106

167,101,209       166,292,700       91,421,933         4,720,651           31,682,339         121999

723,123,164      708,163,826      679,546,389      234,246,783      413,421,794      123

2,709,411           2,758,292           2,457,889           1,229,948           3,819,268           123001

359,481              338,747              304,039              204,887              454,000              123002

385,875              385,875              385,875              222,500              647,000              123004

19,500                19,300                22,000                9,720                  35,205                123005

118,750              89,531                76,875                80,000                165,000              123007

1,900                  1,900                  1,900                  1,900                  15,400                123008

3,900                  3,900                  3,900                  1,600                  3,900                  123009

6,570,131           6,257,267           5,959,302           1,983,864           5,687,776           123013

100,728,820       102,367,984       102,696,882       94,129,648         107,437,273       123014

41,000                41,000                41,000                7,000                  41,000                123015

535,207,193       521,324,313       506,231,417       104,794,650       230,319,013       123016

2,818,150           2,738,908           2,618,844           999,424              2,506,280           123017

49,059                47,630                45,465                15,348                43,300                123018

452,142              452,142              452,142              942,957              468,180              123019

571,209              554,572              434,958              4,621                  543,698              123020

-                      -                      -                      25                       77,006                123021

-                      -                      -                      -                      73,365                123022

1,361,945           1,322,277           961,656              600,720              4,520,941           123025

7,061,581           6,725,316           6,405,062           6,341,646           3,677,130           123026

35,548                34,513                25,100                9,522                  31,375                123027

31,203                30,294                22,032                6,084                  27,540                123029

4,000                  4,000                  4,000                  4,000                  40,000                123030

2,892,312           2,835,600           2,780,000           777,667              1,490,529           123031

52,885,616         51,345,258         39,496,353         16,076,170         35,905,775         123032

5,213,364           4,965,109           4,728,675           1,216,000           4,503,500           123033

1,329,002           1,329,002           1,329,002           1,312,597           1,515,800           123034

17,500                17,500                17,500                17,500                70,000                123035

2,254,572           2,173,596           2,044,521           3,256,785           9,302,540           123999

48,777,533        47,331,474        45,558,362        12,621,110        57,136,991        124

201,762              191,246              180,894              58,692                353,723              124001

7,450                  7,450                  7,450                  50                       7,450                  124002

87,473                84,926                46,323                9,378                  83,045                124003

236,447              228,083              191,680              48,888                239,671              124004

-                      -                      -                      -                      110                     124005
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2023 2022 2021 2020 2019

17,229                16,409                15,627                6,264                  9,800                  124006

45,488,586         44,163,676         42,877,355         12,284,200         52,233,450         124007

-                      -                      -                      -                      1,000                  124008

193,843              176,221              160,201              44,146                164,565              124010

2,544,743           2,463,463           2,078,832           169,492              4,044,177           124999

2,296,013,965   2,123,721,809   4,722,833,387   534,389,407      1,875,441,958   125

5,833,445           5,034,354           6,750,384           3,407,455           9,841,034           125001

48,321,475         50,639,335         49,908,178         29,033,116         54,521,015         125002

1,539,083,807    1,368,074,496    1,897,665,391    442,886,875       1,654,216,366    125003

89,849,552         85,307,845         85,106,659         42,924,112         96,189,228         125004

6,551,427           6,138,366           6,340,543           5,578,614           9,427,030           125005

-                      -                      -                      -                      200                     125006

12,091,026         15,088,281         14,626,395         6,558,401           15,507,927         125008

60,000                60,000                30,000                10,000                54,000                125009

362,437,650       361,613,885       1,162,025,767    3,933,798           34,822,119         125012

231,785,583       231,765,247       1,500,380,070    57,036                863,039              125999

32,422,589        33,165,955        43,870,617        102,537,860      235,341,049      126

6,243,957           7,152,520           14,094,919         44,047,634         118,575,207       126001

9,650,780           9,476,592           10,625,314         17,126,368         36,292,251         126002

1,435,594           1,503,501           1,929,533           7,373,824           24,350,194         126003

10,673,977         10,180,507         8,780,197           5,211,600           10,563,403         126004

181,847              176,550              138,470              311,189              992,574              126005

116,978              779,851              5,199,006           27,252,235         39,398,585         126006

4,119,456           3,896,434           3,103,178           1,215,010           5,168,835           126999

1,590,359,022   1,274,194,039   799,350,946      630,457,101      933,063,237      127

39,219,723         39,219,723         2,926,023           27,455,639         159,401,845       127001

40,000,000         40,000,000         40,000,000         167,074,162       150,000,000       127003

61,209,698         38,642,365         33,632,832         -                      -                      127007

668,080,206       407,550,046       -                      -                      75,000,000         127008

6,048,245           4,814,727           3,742,272           -                      -                      127009

365,491,811       348,093,205       265,210,267       249,713,379       320,813,064       127010

68,877,509         62,745,354         56,717,640         54,378,422         1,695,000           127011

25,801,174         20,640,939         15,480,127         10,320,720         -                      127014

76,600,000         71,100,000         115,781,185       -                      75,077,952         127018

21,309,085         20,294,366         19,327,968         21,475,520         19,523,200         127020

69,642,037         92,559,382         131,936,275       99,734,023         100,000,000       127021

147,774,693       128,243,333       114,322,503       -                      5,509,675           127029

-                      -                      -                      -                      25,779,956         127030

2023 2022 2021 2020 2019

304,841              290,599              273,854              305,236              262,545              127999

434,028,404      405,841,521      102,699,912      156,020,427      333,213,773      129

334,210              324,477              252,493              22,531                5,837,757           129001

-                      -                      -                      -                      41,977,090         129002

613,986              591,466              439,920              78,047                642,238              129003

332,583,213       306,120,722       12,272,195         82,366,325         84,135,863         129004

51,672                50,168                40,883                5,290                  51,303                129005

12,174                11,820                9,270                  -                      12,588                129006

53,132,088         51,910,135         43,316,108         27,605,643         115,131,376       129008

-                      -                      -                      -                      7,900,471           129010

47,301,061         46,832,733         46,369,043         45,909,943         70,515,177         129013

-                      -                      -                      50                       5,698,090           129014

-                      -                      -                      -                      45,710                129998

-                      -                      -                      32,598                1,266,110           129999

236,910              230,010              167,280              312                     24,740,206        181

-                      -                      -                      312                     24,531,106         181003

236,910              230,010              167,280              -                      209,100              181999

15,080,737        14,960,050        14,801,993        10,607,477        20,574,822        

15,080,737        14,960,050        14,801,993        10,607,477        20,574,822        131

659,321              639,517              492,055              638,402              1,430,166           131001

479,232              452,374              509,074              402,641              615,505              131002

13,127,911         13,127,911         13,127,911         8,810,084           17,516,711         131003

814,273              740,248              672,953              756,350              1,012,440           131004

2,150,528,558   2,243,256,040   2,211,503,014   2,124,269,386   1,154,886,391   

1,568,082,604   1,568,393,960   1,573,628,527   1,553,736,063   485,045,078      141

1,562,000,000    1,562,372,325    1,567,843,328    1,163,300,000    458,206,143       141001

6,082,604           6,021,635           5,785,199           390,392,563       23,962,000         141002

-                      -                      -                      43,500                2,876,935           141003

582,445,954      670,529,186      637,874,487      570,183,125      668,487,159      143

291,897,542       190,339,760       203,833,724       80,957,358         89,769,015         143001

290,548,412       480,189,426       434,040,763       489,225,767       577,975,119       143002

-                      -                      -                      -                      743,025              143003

-                      4,332,894           -                      350,198              1,354,154           144

-                      4,332,894           -                      350,198              1,354,154           144001
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2023 2022 2021 2020 2019

304,841              290,599              273,854              305,236              262,545              127999

434,028,404      405,841,521      102,699,912      156,020,427      333,213,773      129

334,210              324,477              252,493              22,531                5,837,757           129001

-                      -                      -                      -                      41,977,090         129002

613,986              591,466              439,920              78,047                642,238              129003

332,583,213       306,120,722       12,272,195         82,366,325         84,135,863         129004

51,672                50,168                40,883                5,290                  51,303                129005

12,174                11,820                9,270                  -                      12,588                129006

53,132,088         51,910,135         43,316,108         27,605,643         115,131,376       129008

-                      -                      -                      -                      7,900,471           129010

47,301,061         46,832,733         46,369,043         45,909,943         70,515,177         129013

-                      -                      -                      50                       5,698,090           129014

-                      -                      -                      -                      45,710                129998

-                      -                      -                      32,598                1,266,110           129999

236,910              230,010              167,280              312                     24,740,206        181

-                      -                      -                      312                     24,531,106         181003

236,910              230,010              167,280              -                      209,100              181999

15,080,737        14,960,050        14,801,993        10,607,477        20,574,822        

15,080,737        14,960,050        14,801,993        10,607,477        20,574,822        131

659,321              639,517              492,055              638,402              1,430,166           131001

479,232              452,374              509,074              402,641              615,505              131002

13,127,911         13,127,911         13,127,911         8,810,084           17,516,711         131003

814,273              740,248              672,953              756,350              1,012,440           131004

2,150,528,558   2,243,256,040   2,211,503,014   2,124,269,386   1,154,886,391   

1,568,082,604   1,568,393,960   1,573,628,527   1,553,736,063   485,045,078      141

1,562,000,000    1,562,372,325    1,567,843,328    1,163,300,000    458,206,143       141001

6,082,604           6,021,635           5,785,199           390,392,563       23,962,000         141002

-                      -                      -                      43,500                2,876,935           141003

582,445,954      670,529,186      637,874,487      570,183,125      668,487,159      143

291,897,542       190,339,760       203,833,724       80,957,358         89,769,015         143001

290,548,412       480,189,426       434,040,763       489,225,767       577,975,119       143002

-                      -                      -                      -                      743,025              143003

-                      4,332,894           -                      350,198              1,354,154           144

-                      4,332,894           -                      350,198              1,354,154           144001
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2019 - 2023

2023 2022 2021 2020 2019

24,611,689,100 20,136,954,982 18,178,096,924 12,230,025,563 21,006,640,821 

175,401             170,759             167,003             105,263             486,453             S01

153,480              149,476              149,476              92,876                403,798              1001

20,530                19,932                16,415                11,725                72,080                1003

1,391                  1,351                  1,112                  662                     10,575                1005

503,784             457,985             416,350             370,873             670,777             S02

503,784              457,985              416,350              370,873              670,777              1242

12,142,574        11,785,272        9,254,794          989,729             14,540,970        S04

910,632              884,109              693,419              22,462                1,091,395           1264

218,869              212,494              166,663              58,690                222,404              1248

323,222              313,807              246,123              50,757                308,641              1249

5,348,302           5,191,048           4,084,201           128,899              7,811,001           1251

440,723              427,887              335,597              179,749              420,591              1252

169,900              164,952              129,372              33,474                180,961              1253

4,688,487           4,551,930           3,570,141           501,858              4,465,298           1254

36,048                32,840                24,412                13,532                34,257                1255

6,391                  6,205                  4,866                  308                     6,422                  1486

5,922                  5,383                  4,894                  23,356                6,112                  S03

5,922                  5,383                  4,894                  23,356                6,112                  1247

76,663                74,430                48,161                3,382,877          2,547,245          S05

76,663                74,430                48,161                3,382,877           2,547,245           1244

30,613                27,830                25,300                3,451                  60,850                S06

30,613                27,830                25,300                3,451                  60,850                1256

23,030                22,359                15,783                13,152                125,709             S07

23,030                22,359                15,783                13,152                125,709              1246

86,809                78,917                71,743                27,788                155,565             S08

86,809                78,917                71,743                27,788                155,565              1245

192,743             187,129             121,083             110,076             476,572             S09

192,743              187,129              121,083              110,076              476,572              1243

41,147                37,406                34,005                43,158                383,578             S10

41,147                37,406                34,005                43,158                383,578              1257

17,423,626,598 13,572,720,327 13,171,483,709 8,998,706,932   15,850,777,681 S11

17,423,626,598  13,572,720,327  13,171,483,709  8,998,706,932    15,850,777,681  1009

9,452                  9,093                  7,825                  6,567                  23,916                S12

9,452                  9,093                  7,825                  6,567                  23,916                1222

-                     -                     -                     95                       110,171             S13

-                      -                      -                      95                       110,171              1270
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5,145,784          5,030,543          3,143,156          815,876             4,543,207          S14

5,145,784           5,030,543           3,143,156           815,876              4,543,207           1478

10,128                9,207                  8,370                  146                     6,761                  S15

10,128                9,207                  8,370                  146                     6,761                  1275

-                     -                     -                     376                     28,591                S16

-                      -                      -                      376                     28,591                1276

-                     -                     -                     1,943                  82                       S17

-                      -                      -                      1,943                  82                       1512

3,950                  3,835                  2,789                  1,486                  12,089                S18

3,950                  3,835                  2,789                  1,486                  12,089                1515

2,662                  2,420                  2,200                  1,727                  3,089                  S44

2,662                  2,420                  2,200                  1,727                  3,089                  1505

188,531             183,256             103,344             77,067                235,288             S35

188,531              183,256              103,344              77,067                235,288              1144

-                     -                     -                     267                     122                     S56

-                      -                      -                      267                     122                     1535

1,919,697,948   1,577,164,967   809,260,796      708,860,667      1,005,324,973   S20

1,919,697,948    1,577,164,967    809,260,796       708,860,667       1,005,324,973    1272

-                     -                     -                     4,092,111          57,866,103        S37

-                      -                      -                      4,092,111           57,866,103         1265

-                     -                     -                     -                     4,496,637          S38

-                      -                      -                      -                      4,496,637           1007

19,880,934        19,301,877        17,157,224        1,294,587          21,605,731        S21

19,880,934         19,301,877         17,157,224         1,294,587           21,605,731         1012

3,071,842          2,792,584          2,538,712          95,685                239,011             S55

3,071,842           2,792,584           2,538,712           95,685                239,011              1498

364,229             353,621             335,576             814,396             2,187,369          S45

364,229              353,621              335,576              814,396              2,187,369           1013

7,401                  7,185                  5,917                  4,227                  101,139             S53

7,401                  7,185                  5,917                  4,227                  101,139              1014

55,514,328        53,548,284        51,673,485        20,249,280        75,173,624        S47

55,514,328         53,548,284         51,673,485         20,249,280         75,173,624         1029

35,803                29,421                23,420                17,593                287,367             S22

35,803                29,421                23,420                16,713                286,421              1016

-                      -                      -                      880                     946                     1057

1,172,264          1,138,121          885,205             505,471             1,757,836          S39

1,172,264           1,138,121           885,205              505,471              1,757,836           1027

168,369             153,335             139,655             121,767             197,987             S46

168,369              153,335              139,655              121,767              197,987              1025
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4,315,208,754   4,062,130,110   3,351,833,354   2,313,344,028   3,506,459,413   S40

4,315,208,754    4,062,130,110    3,351,833,354    2,313,344,028    3,506,459,413    1008

12,791,323        12,423,098        9,430,570          1,108,379          17,039,638        S23

442,614              429,658              328,190              36,569                510,872              1058

8,292,694           8,051,160           6,038,370           322,585              6,805,114           1060

518,838              503,726              377,795              324,490              588,086              1500

-                      -                      -                      -                      4                         1533

-                      -                      -                      21                       739                     1518

-                      -                      -                      -                      96                       1062

105,109              102,326              80,178                28,271                93,793                1065

46,419                45,067                33,800                7,831                  56,549                1066

158,396              153,782              158,434              18,977                160,831              1067

81,730                78,701                60,545                5,532                  68,253                1261

91,874                90,251                80,717                10,500                101,410              1068

117,064              114,015              89,967                2,756                  117,212              1069

30,765                30,315                28,249                2,592                  32,162                1070

143,163              138,994              101,059              32,852                115,828              1071

174,708              169,619              127,214              3,768                  141,979              1072

89,021                86,501                65,511                23,002                75,593                1073

46,699                45,383                34,579                12,848                41,275                1075

19,776                19,200                14,400                482                     16,070                1076

97,460                95,591                83,687                559                     93,241                1077

103,054              100,053              75,039                5,633                  83,377                1514

18,032                17,507                13,130                3,849                  14,589                1526

-                      -                      -                      452                     -                      1537

9,986                  9,695                  7,272                  17                       17,951                1079

1,481                  1,438                  1,078                  -                      77,098                1080

6,862                  6,662                  4,997                  39,318                5,552                  1081

2,168                  2,105                  1,579                  -                      118,607              1082

-                      -                      -                      599                     302,121              1083

6,837                  6,638                  4,979                  -                      22,103                1084

39,353                38,207                28,655                4,183                  55,559                1085

27,092                26,441                21,541                4,071                  82,015                1086

20,256                20,055                19,857                -                      22,468                1087

16,673                16,434                15,372                -                      21,216                1088

11,893                11,690                10,556                3,197                  8,087                  1089

81,216                78,851                59,138                231                     77,272                1090

43,253                42,434                37,283                1,750                  71,945                1091

33,742                32,909                28,143                5,531                  39,289                1092

-                      -                      -                      248                     -                      1093
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90,932                88,284                66,213                465                     74,865                1095

76,985                74,743                56,058                6,581                  63,384                1096

9,023                  8,760                  6,570                  -                      7,944                  1097

44,409                43,116                32,338                68                       53,990                1098

21,068                20,454                15,341                10,188                40,428                1099

11,843                11,498                8,624                  -                      9,937                  1100

29,915                29,042                21,782                394                     26,784                1101

-                      -                      -                      140                     -                      1102

64,957                63,065                47,299                3,622                  52,554                1103

11,068                10,995                12,534                4,739                  10,592                1104

110,366              107,151              80,364                1,339                  101,903              1105

14,283                13,867                10,400                29,225                11,686                1106

-                      -                      -                      151                     46,423                1107

2,795                  2,713                  2,035                  4,829                  2,261                  1108

18,530                17,990                13,003                2,117                  79,401                1109

2,441                  2,370                  1,778                  72                       2,280                  1110

-                      -                      -                      13                       -                      1111

5,616                  5,453                  4,090                  689                     5,877                  1113

37,363                36,275                27,206                3,201                  91,232                1115

18,397                17,861                13,396                4,036                  74,250                1116

23,402                22,719                17,039                356                     18,968                1117

15,976                15,510                11,633                994                     128,900              1118

-                      -                      -                      -                      504                     1119

150,173              145,798              109,349              1,241                  123,731              1120

39,807                38,564                29,792                -                      400,511              1121

59,195                57,500                43,375                10,664                67,555                1122

197,229              191,579              144,498              31,441                160,259              1123

-                      -                      -                      1,753                  20,922                1504

124,280              120,662              90,498                9,315                  816,038              1501

68,830                66,826                50,119                18,746                370,300              1521

448,558              435,494              326,620              15,308                1,620,709           1502

73,645                71,499                53,625                7,081                  158,023              1520

142,009              137,902              103,677              36,897                2,359,071           1503

1,285,464          1,229,016          1,176,362          100,120             1,825,350          S48

142,718              138,653              136,695              11,995                686,762              1129

1,035,169           985,920              938,999              49,391                988,903              1142

3,974                  3,858                  3,718                  783                     4,648                  1482

103,603              100,585              96,950                37,951                145,037              1263

161,699             156,989             139,892             60,177                176,296             S24

161,699              156,989              139,892              60,177                176,296              1141
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168,768             175,685             185,042             110,277             664,458             S25

15,145                17,210                19,557                22,224                83,941                1130

15,051                16,724                18,582                9,780                  102,080              1131

20,670                22,967                25,519                13,431                44,924                1132

9,692                  10,769                11,966                6,298                  34,709                1133

9,035                  10,039                11,154                5,871                  17,399                1134

10,075                11,194                12,438                6,546                  34,302                1135

1,308                  1,454                  1,615                  638                     1,917                  1136

4,133                  4,592                  5,102                  2,685                  3,076                  1137

5,317                  6,647                  8,308                  10,385                15,732                1139

4,915                  5,461                  6,068                  3,194                  26,498                1140

66,550                60,500                55,000                17,678                113,206              1484

1,376                  1,251                  1,137                  297                     4,640                  1266

995                     1,244                  1,555                  1,944                  15,852                1523

4,506                  5,633                  7,041                  8,801                  13,656                1524

-                      -                      -                      505                     152,526              1527

86,911                84,379                61,367                30,071                89,668                S26

74,746                72,569                52,778                24,913                78,172                1147

-                      -                      -                      22                       -                      1148

2,712                  2,633                  1,915                  362                     2,394                  1149

-                      -                      -                      5                         -                      1152

9,453                  9,177                  6,674                  4,600                  8,343                  1154

-                      -                      -                      -                      18                       1274

-                      -                      -                      78                       537                     1519

-                      -                      -                      91                       204                     1525

58,166,498        55,812,961        52,759,306        11,294,485        65,290,881        S27

8,504,161           9,282,893           9,214,201           5,560,174           8,579,059           1163

4,377,300           4,330,596           4,285,246           461,717              5,929,489           1164

4,516,842           4,106,220           3,732,927           256,950              4,302,269           1191

1,697                  1,680                  1,663                  1,647                  2,015                  1507

5,917,731           5,555,303           5,217,463           2,457,644           9,179,944           1168

618,405              582,285              548,526              291,622              597,303              1170

2,590,243           2,557,272           2,438,704           404,840              2,362,141           1172

3,694,473           3,511,468           3,337,819           74,612                3,720,994           1171

1,608,578           1,486,223           1,374,058           65,240                1,454,592           1173

920,532              847,906              781,818              23,768                860,165              1174

2,515,452           2,355,319           2,206,480           26,413                3,317,091           1175

5,859,112           5,351,516           4,880,414           519,670              5,131,294           1176

2,183,846           1,993,650           1,820,375           280,578              3,245,795           1177

1,985,952           1,854,821           1,733,824           232,614              2,059,022           1497



187

ާސ
ަފިއ
 ޭ ބ

 ިލ
ަަތްށ

ުއލ
ަދ

4

2023 2022 2021 2020 2019

1,814,249           1,687,291           1,570,072           110,033              1,898,533           1178

2,211,230           2,055,644           1,912,037           14,608                2,814,708           1179

636,691              606,345              577,510              3,655                  587,238              1180

919,603              845,342              777,421              113,368              825,169              1181

3,449,062           3,199,485           2,969,548           72,198                3,233,410           1182

1,088,044           1,011,921           941,887              202,770              1,123,388           1183

1,440,166           1,374,812           1,312,541           29,941                2,295,326           1184

849,353              793,354              741,486              23,426                1,124,303           1185

463,776              421,615              383,286              66,997                647,633              1186

2,220,769          2,154,275          2,090,918          25,591                2,942,299          S58

2,220,769           2,154,275           2,090,918           25,591                2,942,299           1167

3,882,518          3,605,921          3,356,012          499,643             3,984,397          S59

3,882,518           3,605,921           3,356,012           499,643              3,984,397           1169

100,515,446      98,122,967        93,272,844        31,713,598        47,035,350        S42

53,315,136         53,252,184         50,532,458         31,626,586         46,561,334         1166

216,104              211,103              205,494              4,549                  397,641              1187

2,042                  2,022                  2,002                  -                      1,869                  1528

46,982,164         44,657,658         42,532,890         82,463                74,506                1188

29,335                28,480                21,908                7,568                  550,500             S41

29,335                28,480                21,908                7,568                  550,500              1250

2,326,680          2,124,305          1,940,260          135,987             3,271,935          S28

2,304,780           2,102,623           1,918,792           126,283              3,249,039           1202

9,369                  9,276                  9,184                  9,093                  10,592                1517

12,531                12,406                12,284                611                     12,304                1511

36,955,259        35,500,351        30,399,316        16,375,719        31,929,996        S50

26,292                25,527                18,565                23,736                23,206                1530

5,903,192           5,688,900           4,138,991           212,012              7,012,022           1226

31,025,775         29,785,924         26,241,760         16,139,971         24,894,768         1232

94,464                85,876                78,069                18,632                64,230                S29

94,464                85,876                78,069                18,632                64,230                1204

2,012,804          1,954,234          1,491,313          574,154             2,213,796          S30

2,012,804           1,954,234           1,491,313           574,154              2,213,796           1215

303,920             282,890             263,729             108,714             297,022             S52

53,413                52,884                52,360                51,842                32,266                1532

8,516                  7,742                  7,038                  5,052                  14,157                1271

43,496                41,814                40,286                1,734                  29,201                1269

101,019              91,836                83,487                13,587                112,089              1210

86,186                78,351                71,228                30,300                97,403                1211

4,635                  4,213                  3,830                  4,464                  5,692                  1213

6,655                  6,050                  5,500                  1,735                  6,214                  1506
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13,222,181        10,370,296        8,341,819          3,446,921          15,525,860        S31

6,091,217           5,578,752           5,112,493           1,317,084           7,272,606           1224

113,662              103,330              93,936                51,607                242,574              1483

-                      -                      -                      -                      7,050                  1496

17,527                17,353                17,181                7,540                  102,578              1011

6,999,775           4,670,861           3,118,209           2,070,690           7,901,052           1026

-                     -                     -                     25                       33,616                S49

-                      -                      -                      25                       33,616                1529

606,937,490      593,117,750      542,952,167      104,962,845      228,692,696      S51

10,001                9,710                  7,062                  26,190                8,827                  1531

326,219              316,717              230,340              10,282                334,625              1238

606,601,270       592,791,323       542,714,765       104,926,373       228,349,244       1239

3,621,975          3,334,957          3,072,019          1,542,310          4,300,465          S32

3,621,975           3,334,957           3,072,019           1,542,310           4,300,465           1233

1,007,296          977,348             856,263             144,627             1,946,073          S33

999,416              969,697              851,639              143,140              1,936,203           1240

7,880                  7,651                  4,624                  1,487                  9,870                  1241

8,181,727          7,667,577          7,189,418          3,567,935          7,309,479          S34

139,436              126,760              115,236              25,601                365,793              1229

1,461                  1,329                  1,208                  882                     903                     1228

7,609                  6,918                  6,289                  2,742                  4,328                  1230

8,033,221           7,532,570           7,066,685           3,538,710           6,938,455           1231

328,910             319,971             254,477             114,801             334,098             S36

130,801              127,633              104,792              60,175                120,046              1510

3,537                  3,434                  2,616                  581                     24,056                1196

10,081                9,787                  7,457                  1,360                  9,321                  1197

28,608                27,774                24,303                17,032                34,718                1516

54,272                52,691                40,146                10,717                50,182                1192

101,611              98,652                75,163                24,936                95,775                1194

-                     -                     -                     967                     20,230,700        S43

-                      -                      -                      -                      13,683,536         1477

-                      -                      -                      -                      1,918,036           1281

-                      -                      -                      -                      18,950                1285

-                      -                      -                      -                      6,419                  1294

-                      -                      -                      -                      17,198                1295

-                      -                      -                      -                      388,100              1296

-                      -                      -                      235                     6,841                  1302

-                      -                      -                      -                      7,875                  1313

-                      -                      -                      149                     3,024                  1314

-                      -                      -                      -                      300                     1316
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-                      -                      -                      -                      156                     1319

-                      -                      -                      -                      7,057                  1326

-                      -                      -                      -                      114,086              1332

-                      -                      -                      -                      10                       1333

-                      -                      -                      -                      5,603                  1337

-                      -                      -                      -                      5,129                  1342

-                      -                      -                      19                       103                     1351

-                      -                      -                      -                      56,301                1356

-                      -                      -                      -                      6,075                  1360

-                      -                      -                      -                      473                     1362

-                      -                      -                      58                       4,050                  1363

-                      -                      -                      -                      24,382                1373

-                      -                      -                      -                      16,872                1279

-                      -                      -                      -                      15,662                1374

-                      -                      -                      -                      23,939                1375

-                      -                      -                      -                      2,129,903           1376

-                      -                      -                      -                      8,596                  1377

-                      -                      -                      -                      51,755                1380

-                      -                      -                      -                      820                     1381

-                      -                      -                      -                      53                       1382

-                      -                      -                      -                      8,171                  1385

-                      -                      -                      -                      28,804                1386

-                      -                      -                      -                      3,694                  1387

-                      -                      -                      -                      323                     1389

-                      -                      -                      -                      10,214                1390

-                      -                      -                      -                      46,028                1392

-                      -                      -                      -                      482                     1395

-                      -                      -                      -                      37                       1398

-                      -                      -                      -                      371                     1400

-                      -                      -                      -                      5,220                  1401

-                      -                      -                      -                      80,662                1402

-                      -                      -                      -                      39,601                1403

-                      -                      -                      -                      712                     1404

-                      -                      -                      -                      555,359              1405

-                      -                      -                      -                      3,499                  1406

-                      -                      -                      -                      50,464                1407

-                      -                      -                      -                      2,444                  1408

-                      -                      -                      506                     30,574                1417

-                      -                      -                      -                      17,112                1419

-                      -                      -                      -                      14,372                1421
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-                      -                      -                      -                      3,150                  1433

-                      -                      -                      -                      1,370                  1461

-                      -                      -                      -                      28,027                1463

-                      -                      -                      -                      9,094                  1464

-                      -                      -                      -                      65,695                1465

-                      -                      -                      -                      7,792                  1466

-                      -                      -                      -                      116,120              1278

-                      -                      -                      -                      21,656                1467

-                      -                      -                      -                      412,970              1468

-                      -                      -                      -                      19,983                1469

-                      -                      -                      -                      60,590                1470

-                      -                      -                      -                      3,581                  1471

-                      -                      -                      -                      61,225                1475
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2,165,560,954 2,258,290,405 2,226,539,752 2,142,578,120 1,222,973,316 

1,897,073,542 1,864,984,979 1,821,679,367 1,245,602,178 945,494,837    

1,812,054,314  1,710,496,532  1,730,271,572  1,241,097,530  876,386,206     

21,843,228       21,843,228       14,562,152       2,912,430          -                     

-                     -                     -                     -                     117,229             

-                     -                     -                     963,247             -                     

43,176,000       107,940,000     50,000,000       -                     -                     

-                     -                     -                     238,028             13,555,639       

-                     -                     -                     9,370                 -                     

-                     -                     -                     -                     53,983               

-                     372,325             5,843,328          -                     47,728,928       

-                     -                     2,315                 -                     -                     

-                     -                     1,000,000          -                     -                     

-                     4,332,894          -                     381,573             1,461,114          

20,000,000       20,000,000       20,000,000       -                     6,191,738          

268,487,412    393,305,426    404,860,385    896,975,942    277,478,479    

150,771,533     125,858,227     153,263,797     510,596,680     8,892,195          

140,000             120,000             100,000             20,000               229,500             

15,000,000       15,000,000       15,000,000       16,891,133       13,102,945       

5,606,010          3,737,340          1,868,670          934,335             6,170,197          

100,000             100,000             100,000             486,119             4,593,047          

-                     -                     -                     20,685               97,059               

-                     -                     -                     -                     2,850,163          

-                     -                     -                     -                     573                    

-                     -                     -                     -                     28,032,545       

54,000               52,000               50,000               61,080               155,581             

51,695,325       194,313,764     211,369,158     307,373,595     91,191,187       

-                     -                     -                     -                     52,355,212       

-                     -                     -                     2,350,759          -                     

1,230,000          1,200,000          1,150,000          268,085             5,662,612          

-                     -                     -                     -                     12,387               

4,250,000          4,245,000          4,050,210          5,365,323          11,588,421       
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2023 2022 2021 2020 2019

-                     -                     39,075               1,526,725          1,267,565          

-                     -                     20,000               254,163             -                     

41,000               39,000               37,000               46,110               168,955             

-                     -                     -                     143,523             558,525             

-                     -                     -                     -                     944,383             

3,874,539          8,407,196          5,195,882          9,001,664          21,082,436       

34,758,611       34,858,611       12,309,601       40,881,438       27,102,901       

450,000             450,000             132,412             36,502               425,340             

-                     -                     50,000               -                     -                     

516,394             591,394             124,580             718,023             994,750             

-                     4,332,894          -                     -                     -                     
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2023 - 2019

2023 2022 2021 2020 2019

2,165,560,954   2,258,290,405   2,226,539,752   2,142,578,120   1,222,973,316   

-                     -                     -                     -                     12,387                S02

-                      -                      -                      -                      12,387                1242

-                     -                     -                     -                     1,259,568          S04

-                      -                      -                      -                      1,259,568           1264

-                     -                     -                     -                     34,100                S06

-                      -                      -                      -                      34,100                1256

-                     -                     -                     -                     573                     S07

-                      -                      -                      -                      573                     1246

-                     -                     -                     -                     18,822                S10

-                      -                      -                      -                      18,822                1257

-                     -                     -                     -                     15,000                S13

-                      -                      -                      -                      15,000                1270

-                     260,995             4,075,912          -                     7,223,401          S16

-                      260,995              4,075,912           -                      7,223,401           1276

972,268             14,584,024        10,665,527        574,602,266      65,824,612        S20

972,268              14,584,024         10,665,527         574,602,266       65,824,612         1272

1,542,000,000   1,542,000,000   1,542,000,000   1,156,500,000   770,940,196      S37

1,542,000,000    1,542,000,000    1,542,000,000    1,156,500,000    770,940,196       1265

7,554,314          17,512,273        42,444,962        24,814,376        3,760,600          S45

7,554,314           17,512,273         42,444,962         24,814,376         3,760,600           1013

-                     -                     -                     350,198             1,487,799          S53

-                      -                      -                      350,198              1,487,799           1014

200,000             200,000             200,000             813,282             9,035,775          S39

200,000              200,000              200,000              813,282              9,035,775           1027

-                     -                     -                     -                     8,000,000          S46

-                      -                      -                      -                      8,000,000           1025

3,100,000          3,075,000          3,557,364          3,616,719          24,896,500        S23

600,000              575,000              550,000              1,192,511           5,233,560           1058

2,500,000           2,500,000           2,500,000           2,424,208           4,772,196           1500

-                      -                      -                      -                      2,398,039           1533

-                      -                      -                      -                      491,649              1518

-                      -                      507,364              -                      12,001,056         1062

39,083,493        26,055,662        13,027,831        26,079,029        1,586,773          S48

39,083,493         26,055,662         13,027,831         26,079,029         1,586,773           1129

-                     -                     1,000,000          -                     -                     S25

-                      -                      1,000,000           -                      -                      1130
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-                     -                     -                     3,000,000          6,022,778          S26

-                      -                      -                      3,000,000           6,022,778           1147

2,070,000          2,412,515          13,687,089        18,655,694        25,065,110        S27

180,000              572,515              11,887,089         17,985,694         17,691,568         1163

1,890,000           1,840,000           1,800,000           670,000              7,373,542           1164

-                     -                     -                     -                     16,640                S42

-                      -                      -                      -                      16,640                1166

5,000,000          10,000,000        34,364,666        2,522,938          1,216,234          S28

5,000,000           10,000,000         34,364,666         2,522,938           1,216,234           1202

-                     -                     -                     -                     130,000             S50

-                      -                      -                      -                      130,000              1232

-                     -                     -                     14,413,951        8,038,375          S30

-                      -                      -                      14,413,951         8,038,375           1215

-                     -                     -                     -                     52,215                S52

-                      -                      -                      -                      52,215                1271

347,912,228      368,943,084      238,550,384      53,913,282        65,875,805        S31

347,519,228       368,604,084       238,315,384       53,719,238         65,108,113         1224

393,000              339,000              235,000              194,044              767,692              1011

6,395,849          19,693,138        50,227,664        77,982,335        57,051,529        S32

6,395,849           19,693,138         50,227,664         77,982,335         57,051,529         1233

15,000,000        15,372,325        20,843,328        12,000,000        46,584,905        S33

-                      372,325              5,843,328           -                      33,516,060         1240

15,000,000         15,000,000         15,000,000         12,000,000         13,068,845         1241

180,892,802      226,646,389      209,514,113      135,047,212      107,854,208      S34

180,892,802       226,646,389       209,214,113       135,000,491       106,153,203       1229

-                      -                      -                      -                      1,334,104           1230

-                      -                      300,000              46,721                366,901              1231

15,380,000        11,535,000        7,690,000          3,575,926          2,969,411          S36

15,380,000         11,535,000         7,690,000           3,575,926           2,969,411           1510

-                     -                     34,690,912        34,690,912        8,000,000          S43

-                      -                      -                      -                      8,000,000           1477

-                      -                      30,690,912         30,690,912         -                      1277

-                      -                      4,000,000           4,000,000           -                      1285
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2023 - 2019

2023 2022 2021 2020 2019

1,205,514,319   987,426,809      736,162,762      402,565,903      1,086,316,768   

-                     -                     -                     -                     81,200                1256

-                      -                      -                      -                      81,200                1256

-                     -                     -                     -                     60,420                1243

-                      -                      -                      -                      60,420                1243

1,071,106,752   856,680,858      616,551,387      321,429,402      850,615,155      1009

1,071,106,752    856,680,858       616,551,387       321,429,402       850,615,155       1009

5,182,947          4,936,140          4,701,086          2,039,422          6,412,290          1265

5,182,947           4,936,140           4,701,086           2,039,422           6,412,290           1265

-                     -                     -                     -                     2,898,188          1014

-                      -                      -                      -                      2,898,188           1014

-                     -                     -                     150,000             169,500             1008

-                      -                      -                      150,000              169,500              1008

26,815,948        25,635,144        23,402,571        18,060,142        28,368,230        1058

26,815,948         25,635,144         23,402,571         18,060,142         28,368,230         1058

468,159             468,159             468,159             -                     768,098             1065

468,159              468,159              468,159              -                      768,098              1065

349,913             339,721             254,791             -                     283,101             1066

349,913              339,721              254,791              -                      283,101              1066

915,518             888,851             666,639             -                     740,710             1067

915,518              888,851              666,639              -                      740,710              1067

475,282             461,438             346,079             -                     384,532             1261

475,282              461,438              346,079              -                      384,532              1261

815,267             791,521             593,641             66,060                659,601             1068

815,267              791,521              593,641              66,060                659,601              1068

354,687             344,357             258,268             -                     286,964             1070

354,687              344,357              258,268              -                      286,964              1070

220,842             214,410             160,808             -                     178,675             1071

220,842              214,410              160,808              -                      178,675              1071

784,273             761,430             571,073             -                     634,525             1072

784,273              761,430              571,073              -                      634,525              1072

1,563,039          1,518,225          1,147,461          244,509             1,274,957          1073

1,563,039           1,518,225           1,147,461           244,509              1,274,957           1073

224,128             213,456             203,291             -                     241,229             1075

224,128              213,456              203,291              -                      241,229              1075
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217,563             211,226             158,420             -                     176,022             1076

217,563              211,226              158,420              -                      176,022              1076

103,754             100,634             76,498                5,400                  88,648                1077

103,754              100,634              76,498                5,400                  88,648                1077

1,027,721          997,788             748,341             -                     853,623             1514

1,027,721           997,788              748,341              -                      853,623              1514

1,595,797          1,572,619          1,544,693          -                     930,866             1129

1,595,797           1,572,619           1,544,693           -                      930,866              1129

67,604                65,635                63,262                -                     79,078                1263

67,604                65,635                63,262                -                      79,078                1263

2,898,076          2,764,201          2,623,134          1,653,614          7,441,363          1141

2,898,076           2,764,201           2,623,134           1,653,614           7,441,363           1141

688,653             681,835             675,084             668,400             172,798             1163

688,653              681,835              675,084              668,400              172,798              1163

-                     -                     -                     -                     2,822,131          1250

-                      -                      -                      -                      2,822,131           1250

-                     -                     -                     -                     747,400             1226

-                      -                      -                      -                      747,400              1226

1,996,500          1,815,000          1,650,000          -                     51,118,600        1204

1,996,500           1,815,000           1,650,000           -                      51,118,600         1204

913,736             904,689             895,732             109,771             948,519             1271

913,736              904,689              895,732              109,771              948,519              1271

66,550                60,500                55,000                17,463                201,702             1269

66,550                60,500                55,000                17,463                201,702              1269

1,431,000          1,310,000          1,200,000          102,667             2,128,031          1211

1,431,000           1,310,000           1,200,000           102,667              2,128,031           1211

23,434,042        22,751,497        16,546,543        4,380,564          20,683,179        1239

23,434,042         22,751,497         16,546,543         4,380,564           20,683,179         1239

2,715,850          2,673,500          2,635,000          753,015             2,885,317          1233

1,899,300           1,863,000           1,830,000           459,681              2,045,317           1233

816,550              810,500              805,000              293,334              840,000              1233

51,254,215        50,728,500        51,629,180        48,924,490        84,825,228        1240

209,145              202,555              189,256              43,675                1,002,090           1240

3,744,009           3,693,212           5,070,881           2,970,822           7,600,553           1240

47,301,061         46,832,733         46,369,043         45,909,993         76,222,585         1240

1,604,956          1,495,139          1,362,226          408,000             1,303,272          1229

807,306              770,003              703,011              408,000              666,438              1229

797,650              725,136              659,215              -                      636,834              1229
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2023 2022 2021 2020 2019

6,089,171          5,911,816          4,868,555          3,477,384          6,416,609          1510

6,089,171           5,911,816           4,868,555           3,477,384           6,416,609           1510

132,376             128,520             105,840             75,600                60,000                1192

132,376              128,520              105,840              75,600                60,000                1192

-                     -                     -                     -                     5,906,538          1477

-                      -                      -                      -                      5,906,538           1477

-                     -                     -                     -                     1,354,963          1305

-                      -                      -                      -                      1,354,963           1305

-                     -                     -                     -                     57,636                1308

-                      -                      -                      -                      57,636                1308

-                     -                     -                     -                     385,359             1366

-                      -                      -                      -                      385,359              1366

-                     -                     -                     -                     476,536             1376

-                      -                      -                      -                      476,536              1376

-                     -                     -                     -                     195,975             1464

-                      -                      -                      -                      195,975              1464
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2023 2022 2021 2020 2019

13,216,326,156  18,296,449,669 13,848,479,413  17,282,335,889  8,197,494,594 

2,838,206,822    2,883,072,923   2,869,274,629    1,082,270,945    476,657,141    

422,965,320       400,355,200       308,329,869       85,864,859          78,549,955       

-                       -                       -                       730,000,000       -                    

1,176,938,543    569,161,600       497,659,621       178,397,626       242,831,765     

467,302,959       371,556,123       521,285,139       88,008,460          155,275,421     

771,000,000       1,542,000,000    1,542,000,000    -                       -                    

10,378,119,334  15,413,376,746 10,979,204,784  16,200,064,944  7,720,837,453 

191,416,471       153,627,078       93,169,856          385,422,179       41,767              

150,000,000       120,000,000       67,800,000          397,567,445       -                    

67,775,713          76,796,388         238,080,438       181,271,636       56,228,343       

7,944,393            4,903,947           1,516,685            -                       -                    

103,646,952       60,914,244         134,907,381       206,926,231       416,047            

588,149,657       271,387,951       350,008,880       383,022,569       351,694,427     

292,584,861       211,004,581       79,094,781          13,718,659          -                    

462,500,000       300,500,000       92,500,000          -                       -                    

175,000,000       300,000,000       270,000,000       74,444,095          968,123,571     

2,944,758,326    2,220,679,789    1,852,407,937    -                       -                    

86,651,856          48,139,920         41,860,800          -                       -                    

107,500,000       110,000,000       56,000,000          -                       -                    

9,868,838            7,310,250           3,847,500            -                       -                    

1,542,000,000    7,710,000,000    3,855,000,000    4,662,545,750    70,468,098       

3,648,322,267    3,818,112,598    3,843,010,526    9,895,146,380    6,273,865,200  
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35,451,878,851 462,600,000       13,848,479,413 2,226,539,752   736,162,762       18,178,096,924 

167,003               -                       -                       -                       -                       167,003               S01

149,476               -                        -                        -                        -                        149,476               1001

16,415                 -                        -                        -                        -                        16,415                 1003

1,112                   -                        -                        -                        -                        1,112                   1005

416,350               -                       -                       -                       -                       416,350               S02

416,350               -                        -                        -                        -                        416,350               1242

9,254,794           -                       -                       -                       -                       9,254,794           S04

693,419               -                        -                        -                        -                        693,419               1264

166,663               -                        -                        -                        -                        166,663               1248

246,123               -                        -                        -                        -                        246,123               1249

4,084,201            -                        -                        -                        -                        4,084,201            1251

335,597               -                        -                        -                        -                        335,597               1252

129,372               -                        -                        -                        -                        129,372               1253

3,570,141            -                        -                        -                        -                        3,570,141            1254

24,412                 -                        -                        -                        -                        24,412                 1255

4,866                   -                        -                        -                        -                        4,866                   1486

4,894                   -                       -                       -                       -                       4,894                   S03

4,894                   -                        -                        -                        -                        4,894                   1247

48,161                 -                       -                       -                       -                       48,161                 S05

48,161                 -                        -                        -                        -                        48,161                 1244

25,300                 -                       -                       -                       -                       25,300                 S06

25,300                 -                        -                        -                        -                        25,300                 1256

15,783                 -                       -                       -                       -                       15,783                 S07

15,783                 -                        -                        -                        -                        15,783                 1246

71,743                 -                       -                       -                       -                       71,743                 S08

71,743                 -                        -                        -                        -                        71,743                 1245

121,083               -                       -                       -                       -                       121,083               S09

121,083               -                        -                        -                        -                        121,083               1243

34,005                 -                       -                       -                       -                       34,005                 S10

34,005                 -                        -                        -                        -                        34,005                 1257

13,788,035,096 -                       -                       -                       616,551,387       13,171,483,709 S11

13,788,035,096  -                        -                        -                        616,551,387       13,171,483,709  1009

7,825                   -                       -                       -                       -                       7,825                   S12

7,825                   -                        -                        -                        -                        7,825                   1222

3,143,156           -                       -                       -                       -                       3,143,156           S14

3,143,156            -                        -                        -                        -                        3,143,156            1478

8,370                   -                       -                       -                       -                       8,370                   S15

8,370                   -                        -                        -                        -                        8,370                   1275

4.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ



200

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

4,075,912           -                       -                       4,075,912           -                       -                       S16

4,075,912            -                        -                        4,075,912            -                        -                        1276

2,789                   -                       -                       -                       -                       2,789                   S18

2,789                   -                        -                        -                        -                        2,789                   1515

2,200                   -                       -                       -                       -                       2,200                   S44

2,200                   -                        -                        -                        -                        2,200                   1505

103,344               -                       -                       -                       -                       103,344               S35

103,344               -                        -                        -                        -                        103,344               1144

2,009,913,641   -                       1,189,987,318   10,665,527         -                       809,260,796       S20

2,009,913,641    -                        1,189,987,318    10,665,527         -                        809,260,796       1272

11,417,420,703 462,600,000       9,408,119,617   1,542,000,000   4,701,086           -                       S37

11,417,420,703  462,600,000       9,408,119,617    1,542,000,000    4,701,086            -                        1265

17,157,224         -                       -                       -                       -                       17,157,224         S21

17,157,224         -                        -                        -                        -                        17,157,224         1012

2,538,712           -                       -                       -                       -                       2,538,712           S55

2,538,712            -                        -                        -                        -                        2,538,712            1498

42,780,538         -                       -                       42,444,962         -                       335,576               S45

42,780,538         -                        -                        42,444,962         -                        335,576               1013

5,917                   -                       -                       -                       -                       5,917                   S53

5,917                   -                        -                        -                        -                        5,917                   1014

51,673,485         -                       -                       -                       -                       51,673,485         S47

51,673,485         -                        -                        -                        -                        51,673,485         1029

23,420                 -                       -                       -                       -                       23,420                 S22

23,420                 -                        -                        -                        -                        23,420                 1016

38,585,205         -                       37,500,000         200,000               -                       885,205               S39

38,585,205         -                        37,500,000         200,000               -                        885,205               1027

139,655               -                       -                       -                       -                       139,655               S46

139,655               -                        -                        -                        -                        139,655               1025

3,351,833,354   -                       -                       -                       -                       3,351,833,354   S40

3,351,833,354    -                        -                        -                        -                        3,351,833,354    1008

42,043,974         -                       -                       3,557,364           29,056,040         9,430,570           S23

24,280,761         -                        -                        550,000               23,402,571         328,190               1058

6,038,370            -                        -                        -                        -                        6,038,370            1060

2,877,795            -                        -                        2,500,000            -                        377,795               1500

507,364               -                        -                        507,364               -                        -                        1062

548,337               -                        -                        -                        468,159               80,178                 1065

288,591               -                        -                        -                        254,791               33,800                 1066

825,073               -                        -                        -                        666,639               158,434               1067

406,624               -                        -                        -                        346,079               60,545                 1261

674,358               -                        -                        -                        593,641               80,717                 1068

89,967                 -                        -                        -                        -                        89,967                 1069

286,517               -                        -                        -                        258,268               28,249                 1070

261,867               -                        -                        -                        160,808               101,059               1071

698,287               -                        -                        -                        571,073               127,214               1072
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1,212,972            -                        -                        -                        1,147,461            65,511                 1073

237,870               -                        -                        -                        203,291               34,579                 1075

172,820               -                        -                        -                        158,420               14,400                 1076

160,185               -                        -                        -                        76,498                 83,687                 1077

823,380               -                        -                        -                        748,341               75,039                 1514

13,130                 -                        -                        -                        -                        13,130                 1526

7,272                   -                        -                        -                        -                        7,272                   1079

1,078                   -                        -                        -                        -                        1,078                   1080

4,997                   -                        -                        -                        -                        4,997                   1081

1,579                   -                        -                        -                        -                        1,579                   1082

4,979                   -                        -                        -                        -                        4,979                   1084

28,655                 -                        -                        -                        -                        28,655                 1085

21,541                 -                        -                        -                        -                        21,541                 1086

19,857                 -                        -                        -                        -                        19,857                 1087

15,372                 -                        -                        -                        -                        15,372                 1088

10,556                 -                        -                        -                        -                        10,556                 1089

59,138                 -                        -                        -                        -                        59,138                 1090

37,283                 -                        -                        -                        -                        37,283                 1091

28,143                 -                        -                        -                        -                        28,143                 1092

66,213                 -                        -                        -                        -                        66,213                 1095

56,058                 -                        -                        -                        -                        56,058                 1096

6,570                   -                        -                        -                        -                        6,570                   1097

32,338                 -                        -                        -                        -                        32,338                 1098

15,341                 -                        -                        -                        -                        15,341                 1099

8,624                   -                        -                        -                        -                        8,624                   1100

21,782                 -                        -                        -                        -                        21,782                 1101

47,299                 -                        -                        -                        -                        47,299                 1103

12,534                 -                        -                        -                        -                        12,534                 1104

80,364                 -                        -                        -                        -                        80,364                 1105

10,400                 -                        -                        -                        -                        10,400                 1106

2,035                   -                        -                        -                        -                        2,035                   1108

13,003                 -                        -                        -                        -                        13,003                 1109

1,778                   -                        -                        -                        -                        1,778                   1110

4,090                   -                        -                        -                        -                        4,090                   1113

27,206                 -                        -                        -                        -                        27,206                 1115

13,396                 -                        -                        -                        -                        13,396                 1116

17,039                 -                        -                        -                        -                        17,039                 1117

11,633                 -                        -                        -                        -                        11,633                 1118

109,349               -                        -                        -                        -                        109,349               1120

29,792                 -                        -                        -                        -                        29,792                 1121

43,375                 -                        -                        -                        -                        43,375                 1122

144,498               -                        -                        -                        -                        144,498               1123

90,498                 -                        -                        -                        -                        90,498                 1501

50,119                 -                        -                        -                        -                        50,119                 1521

4.
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326,620               -                        -                        -                        -                        326,620               1502

53,625                 -                        -                        -                        -                        53,625                 1520

103,677               -                        -                        -                        -                        103,677               1503

67,091,398         -                       51,279,250         13,027,831         1,607,955           1,176,362           S48

65,988,469         -                        51,279,250         13,027,831         1,544,693            136,695               1129

938,999               -                        -                        -                        -                        938,999               1142

3,718                   -                        -                        -                        -                        3,718                   1482

160,212               -                        -                        -                        63,262                 96,950                 1263

2,763,026           -                       -                       -                       2,623,134           139,892               S24

2,763,026            -                        -                        -                        2,623,134            139,892               1141

1,185,042           -                       -                       1,000,000           -                       185,042               S25

1,019,557            -                        -                        1,000,000            -                        19,557                 1130

18,582                 -                        -                        -                        -                        18,582                 1131

25,519                 -                        -                        -                        -                        25,519                 1132

11,966                 -                        -                        -                        -                        11,966                 1133

11,154                 -                        -                        -                        -                        11,154                 1134

12,438                 -                        -                        -                        -                        12,438                 1135

1,615                   -                        -                        -                        -                        1,615                   1136

5,102                   -                        -                        -                        -                        5,102                   1137

8,308                   -                        -                        -                        -                        8,308                   1139

6,068                   -                        -                        -                        -                        6,068                   1140

55,000                 -                        -                        -                        -                        55,000                 1484

1,137                   -                        -                        -                        -                        1,137                   1266

1,555                   -                        -                        -                        -                        1,555                   1523

7,041                   -                        -                        -                        -                        7,041                   1524

61,367                 -                       -                       -                       -                       61,367                 S26

52,778                 -                        -                        -                        -                        52,778                 1147

1,915                   -                        -                        -                        -                        1,915                   1149

6,674                   -                        -                        -                        -                        6,674                   1154

165,847,260       -                       98,725,781         13,687,089         675,084               52,759,306         S27

120,502,155       -                        98,725,781         11,887,089         675,084               9,214,201            1163

6,085,246            -                        -                        1,800,000            -                        4,285,246            1164

3,732,927            -                        -                        -                        -                        3,732,927            1191

1,663                   -                        -                        -                        -                        1,663                   1507

5,217,463            -                        -                        -                        -                        5,217,463            1168

548,526               -                        -                        -                        -                        548,526               1170

2,438,704            -                        -                        -                        -                        2,438,704            1172

3,337,819            -                        -                        -                        -                        3,337,819            1171

1,374,058            -                        -                        -                        -                        1,374,058            1173

781,818               -                        -                        -                        -                        781,818               1174

2,206,480            -                        -                        -                        -                        2,206,480            1175

4,880,414            -                        -                        -                        -                        4,880,414            1176

1,820,375            -                        -                        -                        -                        1,820,375            1177

1,733,824            -                        -                        -                        -                        1,733,824            1497
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1,570,072            -                        -                        -                        -                        1,570,072            1178

1,912,037            -                        -                        -                        -                        1,912,037            1179

577,510               -                        -                        -                        -                        577,510               1180

777,421               -                        -                        -                        -                        777,421               1181

2,969,548            -                        -                        -                        -                        2,969,548            1182

941,887               -                        -                        -                        -                        941,887               1183

1,312,541            -                        -                        -                        -                        1,312,541            1184

741,486               -                        -                        -                        -                        741,486               1185

383,286               -                        -                        -                        -                        383,286               1186

2,090,918           -                       -                       -                       -                       2,090,918           S58

2,090,918            -                        -                        -                        -                        2,090,918            1167

3,356,012           -                       -                       -                       -                       3,356,012           S59

3,356,012            -                        -                        -                        -                        3,356,012            1169

93,272,844         -                       -                       -                       -                       93,272,844         S42

50,532,458         -                        -                        -                        -                        50,532,458         1166

205,494               -                        -                        -                        -                        205,494               1187

2,002                   -                        -                        -                        -                        2,002                   1528

42,532,890         -                        -                        -                        -                        42,532,890         1188

21,908                 -                       -                       -                       -                       21,908                 S41

21,908                 -                        -                        -                        -                        21,908                 1250

468,127,592       -                       431,822,666       34,364,666         -                       1,940,260           S28

468,106,124       -                        431,822,666       34,364,666         -                        1,918,792            1202

9,184                   -                        -                        -                        -                        9,184                   1517

12,284                 -                        -                        -                        -                        12,284                 1511

30,399,316         -                       -                       -                       -                       30,399,316         S50

18,565                 -                        -                        -                        -                        18,565                 1530

4,138,991            -                        -                        -                        -                        4,138,991            1226

26,241,760         -                        -                        -                        -                        26,241,760         1232

1,728,069           -                       -                       -                       1,650,000           78,069                 S29

1,728,069            -                        -                        -                        1,650,000            78,069                 1204

76,125,313         -                       74,634,000         -                       -                       1,491,313           S30

76,125,313         -                        74,634,000         -                        -                        1,491,313            1215

2,414,461           -                       -                       -                       2,150,732           263,729               S52

52,360                 -                        -                        -                        -                        52,360                 1532

902,770               -                        -                        -                        895,732               7,038                   1271

95,286                 -                        -                        -                        55,000                 40,286                 1269

83,487                 -                        -                        -                        -                        83,487                 1210

1,271,228            -                        -                        -                        1,200,000            71,228                 1211

3,830                   -                        -                        -                        -                        3,830                   1213

5,500                   -                        -                        -                        -                        5,500                   1506

2,445,993,110   -                       2,199,100,907   238,550,384       -                       8,341,819           S31

2,442,528,784    -                        2,199,100,907    238,315,384       -                        5,112,493            1224

93,936                 -                        -                        -                        -                        93,936                 1483

252,181               -                        -                        235,000               -                        17,181                 1011
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3,118,209            -                        -                        -                        -                        3,118,209            1026

559,498,710       -                       -                       -                       16,546,543         542,952,167       S51

7,062                   -                        -                        -                        -                        7,062                   1531

230,340               -                        -                        -                        -                        230,340               1238

559,261,308       -                        -                        -                        16,546,543         542,714,765       1239

137,451,368       -                       81,516,685         50,227,664         2,635,000           3,072,019           S32

137,451,368       -                        81,516,685         50,227,664         2,635,000            3,072,019            1233

73,328,771         -                       -                       20,843,328         51,629,180         856,263               S33

58,324,147         -                        -                        5,843,328            51,629,180         851,639               1240

15,004,624         -                        -                        15,000,000         -                        4,624                   1241

493,858,946       -                       275,793,189       209,514,113       1,362,226           7,189,418           S34

486,484,764       -                        275,793,189       209,214,113       1,362,226            115,236               1229

1,208                   -                        -                        -                        -                        1,208                   1228

6,289                   -                        -                        -                        -                        6,289                   1230

7,366,685            -                        -                        300,000               -                        7,066,685            1231

12,918,872         -                       -                       7,690,000           4,974,395           254,477               S36

12,663,347         -                        -                        7,690,000            4,868,555            104,792               1510

2,616                   -                        -                        -                        -                        2,616                   1196

7,457                   -                        -                        -                        -                        7,457                   1197

24,303                 -                        -                        -                        -                        24,303                 1516

145,986               -                        -                        -                        105,840               40,146                 1192

75,163                 -                        -                        -                        -                        75,163                 1194

34,690,912         -                       -                       34,690,912         -                       -                       S43

30,690,912         -                        -                        30,690,912         -                        -                        1277

4,000,000            -                        -                        4,000,000            -                        -                        1285
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ދައުލަތުގެ ޚަރަދު 5
2019 - 2023

% % % % %

55.4  22,618.2 49.1  22,099.6 62.0  21,638.1 65.7  20,876.9 70.9  21,372.0 

44.6  18,228.0 50.9  22,878.3 38.0  13,284.6 34.3  10,910.2 29.1  8,756.3   

100.0 40,846.1 100.0 44,977.9 100.0 34,922.7 100.0 31,787.1 100.0 30,128.2

55.4 22,618.2 49.1 22,099.6 62.0 21,638.1 65.7 20,876.9 70.9 21,372.0

22.4  9,151.9   19.8  8,904.3   24.1  8,416.4   25.6  8,138.5   27.5  8,294.2   210

4.3    1,772.1   3.7    1,670.2   4.6    1,592.5   4.9    1,555.7   5.1    1,540.8   213

0.4    166.9      0.4    168.4      0.5    172.3      0.5    156.2      0.8    231.3      221

1.5    613.8      1.3    599.9      1.8    611.8      2.1    668.4      2.1    637.3      222

5.1    2,089.8   4.7    2,127.3   6.8    2,383.9   6.0    1,916.2   6.4    1,930.5   223

2.4    996.9      2.2    968.7      3.1    1,098.3   5.1    1,618.0   3.2    973.8      224

1.6    653.7      1.4    642.3      1.8    630.8      1.3    407.0      1.9    564.2      225

0.7    279.6      0.6    286.9      0.7    259.4      0.9    276.9      1.4    408.4      226

6.3    2,580.5   6.0    2,715.6   7.1    2,468.4   5.4    1,708.1   5.1    1,540.8   227

10.3  4,212.9   8.7    3,915.8   11.2  3,904.2   13.6  4,338.2   12.5  3,760.3   228

0.2    100.3      0.2    100.2      0.3    100.2      0.3    93.9        4.9    1,490.3   281

44.6 18,228.0 50.9 22,878.3 38.0 13,284.6 34.3 10,910.2 29.1 8,756.3

0.0    6.5          0.0    7.4          0.0    3.1          0.0    4.9          0.0    12.1        291

3.8    1,537.1   4.0    1,788.8   4.0    1,395.3   -    -          -    -          292

8.4    3,440.9   9.8    4,426.4   7.2    2,516.7   7.8    2,490.2   4.1    1,240.9   421

23.6  9,635.5   20.3  9,133.0   17.0  5,924.8   9.7    3,074.6   10.0  3,007.8   422

1.1    450.2      1.1    496.5      1.6    543.9      1.7    539.9      1.5    463.3      423

1.3    533.7      1.4    618.4      4.0    1,380.9   6.8    2,155.4   5.3    1,582.5   440

6.3    2,574.1   14.1  6,357.8   4.2    1,469.9   3.6    1,138.2   3.7    1,124.5   720

0.1    50.0        0.1    50.0        0.1    50.0        4.7    1,507.0   4.4    1,325.2   730

22.4 9,151.9 19.8 8,904.3 24.1 8,416.4 25.6 8,138.5 27.5 8,294.2 210

12.9  5,251.1   11.1  5,003.0   12.9  4,510.2   13.6  4,327.4   15.4  4,642.9   211

9.5    3,900.8   8.7    3,901.4   11.2  3,906.3   12.0  3,811.1   12.1  3,651.3   212

12.9 5,251.1 11.1 5,003.0 12.9 4,510.2 13.6 4,327.4 15.4 4,642.9 211

11.5  4,686.9   9.9    4,438.8   11.3  3,943.5   12.1  3,833.8   13.3  3,999.2   211001

1.4    564.2      1.3    564.2      1.6    566.7      1.6    493.6      2.1    643.7      211002

9.5 3,900.8 8.7 3,901.4 11.2 3,906.3 12.0 3,811.1 12.1 3,651.3 212

0.1    37.3        0.1    37.3        0.1    37.3        0.1    37.1        0.1    33.7        212002

0.5    184.7      0.4    184.7      0.5    184.7      0.6    176.5      0.5    162.7      212003

0.3    111.1      0.2    111.1      0.3    111.1      0.3    102.4      0.3    97.9        212004

0.3    122.4      0.3    122.4      0.4    122.4      0.4    120.5      0.4    127.9      212005

0.0    0.2          0.0    0.2          0.0    0.2          0.0    0.0          0.0    0.0          212006

0.0    0.1          0.0    0.1          0.0    0.1          -    -          -    -          212007

0.0    0.1          0.0    0.1          0.0    0.1          0.0    0.6          0.0    1.3          212008

0.2    87.7        0.2    87.9        0.3    87.9        0.2    78.6        0.3    81.9        212009

0.4    155.1      0.3    155.1      0.4    155.1      0.5    169.3      0.5    156.1      212010

0.1    30.0        0.1    30.0        0.1    30.0        0.1    28.4        0.1    28.3        212011

 

2023 2022 2021 2020 2019
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2023 2022 2021 2020 2019

0.3    112.3      0.2    112.3      0.3    112.3      0.3    108.8      0.3    97.8        212012

0.0    20.3        0.0    20.3        0.1    20.3        0.1    19.0        0.1    17.7        212013

1.2    480.8      1.1    480.9      1.4    480.9      1.4    444.8      1.5    440.2      212014

0.2    62.9        0.1    62.9        0.2    62.9        0.2    60.2        0.2    64.5        212015

0.0    0.6          0.0    0.6          0.0    0.6          0.2    78.7        0.0    0.8          212016

-    -          -    -          -    -          0.0    8.1          0.0    8.6          212017

0.1    24.3        0.1    24.3        0.1    24.3        0.1    22.6        0.1    21.2        212018

0.0    2.9          0.0    2.9          0.0    2.9          0.0    3.6          0.0    5.2          212019

0.0    11.3        0.0    11.3        0.0    11.3        0.0    7.9          0.0    9.5          212020

0.1    29.2        0.1    29.2        0.1    29.2        0.1    23.1        0.1    23.4        212021

0.0    2.3          0.0    2.3          0.0    2.3          0.0    2.0          0.0    2.0          212022

1.3    536.8      1.2    536.8      1.5    536.8      1.6    505.7      1.6    474.2      212023

0.1    32.0        0.1    32.0        0.1    32.0        0.1    28.9        0.1    29.2        212024

0.4    160.2      0.4    160.2      0.5    160.2      0.4    132.0      0.4    134.9      212025

0.0    2.3          0.0    2.3          0.0    2.3          0.0    2.8          0.0    2.2          212026

3.5    1,448.2   3.2    1,448.4   4.2    1,453.2   4.5    1,422.6   4.6    1,372.4   212027

0.0    0.0          0.0    0.0          0.0    0.0          -    -          0.0    0.4          212028

0.0    2.1          0.0    2.1          0.0    2.1          0.0    5.0          0.0    6.2          212029

0.0    0.1          0.0    0.1          0.0    0.1          -    -          -    -          212030

0.3    139.5      0.3    139.5      0.4    139.5      0.4    132.7      0.5    163.6      212031

0.1    37.4        0.1    37.4        0.1    37.4        0.1    30.6        0.1    26.1        212032

0.2    66.7        0.1    66.7        0.2    66.7        0.2    58.7        0.2    61.4        212999

4.3 1,772.1 3.7 1,670.2 4.6 1,592.5 4.9 1,555.7 5.1 1,540.8 213

2.6    1,069.5   2.3    1,036.6   2.9    1,008.8   3.5    1,101.2   3.2    978.5      213001

0.0    8.6          0.0    8.6          0.0    8.6          0.0    8.5          0.3    102.0      213002

0.2    94.6        0.1    67.4        0.2    74.3        0.1    23.8        0.1    36.0        213003

0.8    329.8      0.6    289.9      0.7    249.8      0.6    197.5      0.6    187.7      213004

0.7    269.6      0.6    267.8      0.7    251.0      0.7    224.6      0.8    236.6      213006

0.4 166.9 0.4 168.4 0.5 172.3 0.5 156.2 0.8 231.3 221

0.1    32.8        0.1    32.7        0.1    35.3        0.1    38.3        0.2    45.9        221001

0.0    6.4          0.0    7.1          0.0    7.5          0.0    5.0          0.0    3.0          221002

0.1    36.0        0.1    35.8        0.1    39.0        0.2    70.7        0.1    36.6        221003

0.1    49.0        0.1    51.2        0.1    50.3        0.0    11.8        0.3    99.7        221004

0.1    36.1        0.1    35.2        0.1    34.1        0.1    25.7        0.1    39.3        221005

0.0    6.6          0.0    6.4          0.0    6.2          0.0    4.7          0.0    6.9          221999
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% % % % %

 

2023 2022 2021 2020 2019

1.5 613.8 1.3 599.9 1.8 611.8 2.1 668.4 2.1 637.3 222

0.2    66.4        0.1    64.8        0.2    66.5        0.2    51.6        0.2    69.0        222001

0.0    14.6        0.0    14.2        0.0    15.5        0.0    9.9          0.0    8.7          222002

0.3    127.9      0.3    125.2      0.4    128.8      0.4    133.8      0.4    121.0      222003

0.8    314.3      0.7    307.0      0.9    308.8      1.1    361.3      1.1    331.9      222004

0.0    9.5          0.0    9.3          0.0    9.3          0.0    10.3        0.0    10.8        222005

0.0    18.2        0.0    17.7        0.1    17.5        0.0    15.7        0.1    17.9        222006

0.1    24.3        0.1    23.6        0.1    22.9        0.1    22.3        0.1    35.2        222007

0.0    19.8        0.0    19.3        0.1    20.4        0.1    25.6        0.1    16.1        222008

0.0    1.9          0.0    1.9          0.0    1.8          0.0    2.2          0.0    1.9          222009

0.0    1.1          0.0    1.1          0.0    1.0          0.0    0.6          0.0    0.7          222010

0.0    4.9          0.0    4.7          0.0    4.6          0.0    8.7          0.0    5.1          222011

0.0    10.8        0.0    11.1        0.0    14.6        0.1    26.5        0.1    19.2        222999

5.1 2,089.8 4.7 2,127.3 6.8 2,383.9 6.0 1,916.2 6.4 1,930.5 223

0.2    69.7        0.1    67.5        0.2    68.7        0.2    67.7        0.2    64.1        223001

1.1    446.4      1.0    433.9      1.2    427.8      1.2    391.7      2.0    600.4      223002

0.2    84.7        0.2    82.4        0.2    82.7        0.3    103.7      0.4    116.0      223003

0.3    141.9      0.3    137.8      0.4    134.2      0.4    138.3      0.4    128.7      223004

0.4    172.7      0.4    177.6      0.5    167.7      1.1    357.1      0.3    103.1      223005

0.0    1.2          0.0    1.2          0.0    1.2          0.0    1.8          0.0    0.7          223006

0.2    93.5        0.2    90.8        0.3    88.2        0.3    82.0        0.3    85.5        223007

0.1    44.0        0.1    42.8        0.1    43.1        0.2    56.9        0.2    65.4        223008

0.0    1.9          0.0    1.9          0.0    1.8          0.0    2.0          0.0    1.4          223009

0.0    7.7          0.0    7.5          0.0    8.2          0.0    9.5          0.0    5.9          223010

0.0    10.6        0.0    10.3        0.0    10.2        0.0    12.3        0.0    13.7        223011

0.1    20.4        0.1    22.5        0.1    20.1        0.0    10.7        0.1    36.1        223012

0.1    24.7        0.1    25.7        0.1    24.1        0.0    10.3        0.1    34.7        223013

0.4    151.1      0.3    126.6      0.8    278.2      0.1    37.8        0.2    55.7        223014

0.1    22.7        0.0    22.1        0.1    21.4        0.1    16.7        0.1    34.8        223015

0.4    180.1      0.4    177.4      0.5    190.0      0.5    156.5      0.3    88.4        223016

0.0    14.1        0.0    13.7        0.0    16.8        0.0    5.2          0.1    25.8        223017

0.0    15.5        0.0    15.1        0.0    14.6        0.1    19.8        0.1    17.1        223018

0.0    10.7        0.0    10.4        0.0    10.1        0.0    11.8        0.0    10.3        223019

0.2    63.0        0.1    61.2        0.2    70.5        0.2    53.4        0.2    55.3        223020

0.0    0.6          0.0    0.5          0.0    0.5          0.0    0.5          0.0    0.3          223021

0.2    89.4        0.2    86.8        0.2    84.3        0.3    95.0        0.5    147.8      223022

0.4    174.9      0.4    180.7      0.6    211.9      0.3    83.7        0.0    9.2          223023

0.0    16.5        0.0    16.3        0.0    16.2        0.1    20.0        0.1    18.2        223024

0.1    45.2        0.1    44.0        0.1    43.3        0.1    43.8        0.1    38.9        223025

0.5    186.5      0.6    270.8      1.0    347.8      0.4    128.1      0.6    172.8      223999
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2023 2022 2021 2020 2019

2.4 996.9 2.2 968.7 3.1 1,098.3 5.1 1,618.0 3.2 973.8 224

2.1    874.9      1.9    848.6      2.8    981.5      4.6    1,472.1   2.8    852.7      224001

0.0    14.6        0.0    14.2        0.0    13.7        0.1    17.0        0.0    13.8        224011

0.2    91.3        0.2    90.3        0.3    87.8        0.3    104.1      0.3    87.9        224021

0.0    13.4        0.0    13.0        0.0    12.6        0.1    17.7        0.1    16.5        224022

0.0    2.7          0.0    2.6          0.0    2.6          0.0    7.2          0.0    2.9          224999

1.6 653.7 1.4 642.3 1.8 630.8 1.3 407.0 1.9 564.2 225

1.5    607.6      1.3    578.7      1.6    552.2      1.2    380.2      1.6    492.9      225001

0.0    3.8          0.0    3.7          0.0    3.6          0.0    2.7          0.1    17.9        225002

0.0    10.1        0.1    23.2        0.1    23.8        0.0    3.5          0.1    18.4        225003

0.0    7.2          0.0    7.1          0.0    7.1          0.0    2.2          0.0    1.5          225004

0.0    19.3        0.1    23.8        0.1    38.2        0.1    16.1        0.1    25.1        225005

0.0    5.8          0.0    5.8          0.0    6.0          0.0    2.4          0.0    8.4          225006

0.7 279.6 0.6 286.9 0.7 259.4 0.9 276.9 1.4 408.4 226

0.0    7.3          0.0    7.1          0.0    6.8          0.1    24.8        0.0    13.5        226001

0.2    90.2        0.2    88.4        0.2    84.6        0.4    124.5      0.8    235.8      226002

0.1    20.8        0.0    20.7        0.1    20.7        0.0    1.8          0.0    2.6          226003

-    -          -    -          -    -          0.0    0.1          0.0    0.1          226004

0.0    1.0          0.0    0.9          0.0    0.8          0.0    4.4          0.0    4.0          226005

0.0    6.3          0.0    5.7          0.0    5.2          0.0    8.9          0.1    18.7        226006

0.0    7.3          0.0    6.7          0.0    6.6          0.0    6.6          0.0    10.2        226007

0.0    3.2          0.0    2.9          0.0    4.4          0.0    6.7          0.1    20.4        226008

0.0    4.0          0.0    3.6          0.0    3.3          0.0    2.7          0.0    4.1          226009

0.1    33.7        0.1    31.1        0.1    29.0        0.1    20.4        0.1    28.9        226010

0.0    4.5          0.0    8.4          0.0    3.8          0.0    0.6          0.0    3.8          226011

0.0    12.9        0.0    11.7        0.0    10.7        0.0    9.3          0.0    6.4          226012

0.0    14.3        0.0    13.0        0.0    11.8        0.0    11.0        0.0    13.9        226013

0.0    10.7        0.0    9.7          0.0    8.9          0.0    5.6          0.0    4.7          226014

0.0    0.5          0.0    0.5          0.0    0.5          0.0    1.0          0.0    0.5          226015

0.1    28.2        0.1    33.1        0.1    23.5        0.0    14.3        0.1    15.2        226016

0.1    34.9        0.1    43.2        0.1    38.9        0.1    34.1        0.1    25.5        226017

6.3 2,580.5 6.0 2,715.6 7.1 2,468.4 5.4 1,708.1 5.1 1,540.8 227

0.3    139.6      0.3    141.5      0.4    143.4      0.5    145.6      0.5    159.4      227001

0.0    2.8          0.0    2.6          0.0    2.3          0.1    17.9        0.0    1.8          227002

3.7    1,503.4   3.4    1,511.8   3.8    1,319.9   2.3    724.2      2.1    624.5      227003

2.3    934.7      2.4    1,059.8   2.9    1,002.8   2.6    820.3      2.5    755.1      227011

10.3 4,212.9 8.7 3,915.8 11.2 3,904.2 13.6 4,338.2 12.5 3,760.3 228

0.0    1.3          0.0    1.2          0.3    95.1        0.5    173.9      1.6    491.7      228001

0.0    3.6          0.0    3.3          0.0    3.0          0.0    2.6          0.0    0.1          228002

0.4    146.2      0.3    144.3      0.4    143.1      0.6    185.4      0.7    211.7      228003

0.0    7.9          0.0    7.3          0.0    7.0          0.0    7.7          0.0    12.9        228004

0.0    10.3        0.0    16.3        0.1    19.4        0.6    189.8      0.0    14.2        228005

0.0    1.5          0.0    0.3          0.0    0.0          0.0    0.1          0.0    3.2          228006
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2023 2022 2021 2020 2019

0.1    54.8        0.1    51.1        0.1    46.9        0.1    42.4        0.1    32.1        228007

-    -          -    -          -    -          0.0    13.8        -    -          228008

0.2    97.3        0.2    103.0      0.3    94.4        0.3    101.1      0.4    131.6      228009

0.0    3.0          0.0    3.0          0.0    3.0          0.0    8.8          0.2    47.6        228010

1.0    427.7      1.0    427.7      1.2    427.7      2.0    624.6      1.6    468.5      228011

-    -          -    -          -    -          0.1    21.0        -    -          228012

0.9    365.3      0.8    365.3      1.0    365.6      1.1    338.1      1.1    321.0      228013

0.2    63.7        0.1    60.6        0.2    60.0        0.2    56.5        0.2    48.9        228014

0.1    30.0        0.1    30.0        0.1    40.0        0.1    38.0        0.2    54.8        228015

0.2    75.0        0.2    75.0        0.2    70.0        0.2    63.9        0.2    50.2        228016

0.0    3.1          0.0    3.0          0.0    2.9          0.0    2.6          0.0    2.4          228017

1.9    787.2      1.6    741.2      2.1    717.8      3.0    950.8      4.4    1,313.5   228018

0.7    292.0      0.6    278.1      0.7    250.0      0.7    215.9      0.7    195.9      228019

0.1    21.0        0.0    21.0        0.1    21.0        0.1    20.0        0.1    21.2        228022

3.8    1,562.1   2.9    1,326.7   3.7    1,281.5   3.0    942.8      0.4    126.3      228023

0.1    36.4        0.1    34.7        0.1    33.0        0.1    31.6        0.0    3.2          228024

0.1    30.0        0.1    30.0        0.1    30.0        -    -          -    -          228025

-    -          -    -          -    -          0.5    150.0      -    -          228027

0.5    193.4      0.4    192.7      0.6    192.7      0.5    156.9      0.7    209.6      228999

0.2 100.3 0.2 100.2 0.3 100.2 0.3 93.9 4.9 1,490.3 281

0.2    100.0      0.2    100.0      0.3    100.0      0.3    91.1        4.7    1,428.7   281001

0.0    0.3          0.0    0.2          0.0    0.2          0.0    2.7          0.2    49.5        281002

-    -          -    -          -    -          0.0    0.1          0.0    12.0        281003

-    -          -    -          -    -          -    -          0.0    0.0          281999

0.0 6.5 0.0 7.4 0.0 3.1 0.0 4.9 0.0 12.1 291

0.0    0.1          0.0    0.1          0.0    0.1          0.0    0.5          0.0    5.3          291001

0.0    4.8          0.0    5.8          0.0    1.6          -    -          0.0    5.1          291002

0.0    1.5          0.0    1.5          0.0    1.4          0.0    4.4          0.0    1.7          291003

3.8 1,537.1 4.0 1,788.8 4.0 1,395.3 0.0 0.0 0.0 0.0 292

3.8    1,537.1   4.0    1,788.8   4.0    1,395.3   -    -          -    -          292101

8.4 3,440.9 9.8 4,426.4 7.2 2,516.7 7.8 2,490.2 4.1 1,240.9 421

3.4    1,405.7   2.9    1,285.0   1.8    623.6      4.2    1,322.8   1.0    291.1      421001

1.9    759.1      1.8    805.6      2.2    757.7      0.7    214.0      0.9    260.4      421002

3.1    1,276.0   5.2    2,335.8   3.3    1,135.4   3.0    953.3      2.3    689.4      421003
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2023 2022 2021 2020 2019

23.6 9,635.5 20.3 9,133.0 17.0 5,924.8 9.7 3,074.6 10.0 3,007.8 422

4.7    1,927.2   3.2    1,427.4   2.5    882.7      1.7    540.8      0.7    209.1      422001

5.8    2,383.2   3.3    1,505.3   3.9    1,351.2   1.7    525.4      4.5    1,344.0   422002

4.1    1,657.0   4.2    1,909.2   2.6    913.2      2.0    649.2      1.1    342.9      422003

4.3    1,756.6   4.0    1,787.0   3.7    1,289.6   2.2    702.7      2.1    642.0      422004

-    -          -    -          -    -          -    -          0.0    3.0          422005

4.7    1,911.5   5.6    2,504.1   4.3    1,488.1   2.1    656.5      1.5    466.8      422999

1.1 450.2 1.1 496.5 1.6 543.9 1.7 539.9 1.5 463.3 423

0.1    51.2        0.1    46.7        0.1    52.3        0.1    46.1        0.1    40.2        423001

0.4    154.0      0.3    153.5      0.5    176.0      1.1    338.0      0.4    123.9      423002

0.0    0.1          0.0    0.1          0.0    0.1          0.0    0.7          0.0    1.1          423003

0.0    4.5          0.0    4.1          0.0    3.8          0.0    4.3          0.0    11.9        423004

-    -          -    -          0.0    0.4          0.0    9.0          0.0    0.7          423005

0.0    13.3        0.0    12.1        0.0    11.5        0.0    7.3          0.2    46.1        423006

0.2    79.6        0.2    97.4        0.3    108.9      0.1    31.9        0.1    33.3        423007

0.2    87.4        0.2    109.8      0.4    131.8      0.2    72.9        0.5    145.3      423008

0.1    25.8        0.0    21.5        0.0    16.7        0.0    8.1          0.1    17.5        423999

0.1    20.5        0.0    21.0        0.1    23.8        0.0    11.4        0.1    37.3        424001

0.0    12.9        0.1    29.4        0.1    18.2        0.0    10.4        0.0    4.4          424002

0.0    0.6          0.0    0.6          0.0    0.6          -    -          -    -          424003

0.0    0.4          0.0    0.4          -    -          0.0    0.0          0.0    1.6          451012

1.3 533.7 1.4 618.4 4.0 1,380.9 6.8 2,155.4 5.3 1,582.5 440

-    -          -    -          -    -          -    -          0.2    66.4        441001

1.3    512.0      1.3    596.7      3.9    1,359.6   6.2    1,964.1   5.0    1,507.1   441002

0.1    21.7        0.0    21.7        0.1    21.3        0.1    21.3        0.0    8.9          442001

-    -          -    -          -    -          0.5    170.0      -    -          442002

6.3 2,574.1 14.1 6,357.8 4.2 1,469.9 3.6 1,138.2 3.7 1,124.5 720

0.8    343.0      0.8    343.0      1.0    343.0      -    -          -    -          721999

1.4    588.1      1.3    584.5      0.2    79.8        0.5    151.2      0.3    82.4        723002

0.2    68.1        0.2    71.1        0.2    62.5        0.2    55.5        0.2    54.7        723003

1.0    417.2      0.8    372.8      1.1    372.6      0.7    209.3      1.1    338.9      725001

1.0    414.9      0.9    391.2      0.5    181.7      1.1    339.0      1.1    345.6      725002

-    -          -    -          -    -          0.0    15.3        0.3    90.2        725003

1.8    742.8      10.2  4,595.3   1.2    430.4      1.2    367.9      0.7    212.8      725004

0.1 50.0 0.1 50.0 0.1 50.0 4.7 1,507.0 4.4 1,325.2 730

-    -          -    -          -    -          1.3    400.0      3.3    1,005.5   731001

0.1    50.0        0.1    50.0        0.1    50.0        3.5    1,107.0   -    -          731003

-    -          -    -          -    -          -    -          1.1    319.7      731999
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2019 - 2023

% % % % %

100.0 40,846.1  100.0 44,977.9  100.0 34,922.7  100.0 31,787.1  100.0 30,128.2  

7.1      2,889.0    7.2      3,245.9    8.3      2,907.1    4.3      1,374.9    4.4      1,327.5    

0.2      101.6        0.3      119.7        0.5      158.4        0.4      126.8        0.6      185.9        

12.6   5,154.6    20.2   9,073.4    11.3   3,938.3    9.0      2,846.3    8.8      2,665.4    

6.3      2,574.1     14.1    6,357.8     4.2      1,469.9     3.6      1,138.2     3.7      1,124.5     

6.3      2,580.5     6.0      2,715.6     7.1      2,468.4     5.4      1,708.1     5.1      1,540.8     

3.5      1,435.9    3.3      1,477.3    4.1      1,431.3    4.3      1,367.9    4.6      1,373.9    

3.1      1,266.3     2.9      1,286.8     3.6      1,272.4     3.9      1,230.7     4.1      1,240.6     

0.4      169.6        0.4      190.5        0.5      158.9        0.4      137.2        0.4      133.3        

7.0      2,859.8    6.6      2,962.1    8.0      2,810.2    8.1      2,586.7    9.1      2,735.1    

4.4      1,804.9     4.0      1,792.9     4.8      1,668.7     4.9      1,558.2     5.5      1,667.3     

-      -            0.0      0.8            0.0      0.5            -      -            0.0      0.6            

1.8      724.3        1.7      752.0        2.2      754.2        2.0      634.7        2.3      683.6        

0.8      330.6        0.9      416.4        1.1      386.8        1.2      393.7        1.3      383.5        

25.4   10,376.8  20.1   9,057.5    20.1   7,029.9    24.6   7,807.9    23.2   6,981.6    

10.5    4,306.2     8.9      3,999.9     10.7    3,723.7     17.9    5,675.2     15.9    4,781.6     

0.5      203.4        0.5      215.5        0.7      243.5        0.6      180.5        0.4      110.1        

0.9      370.3        0.6      255.6        0.4      150.8        0.3      83.0          0.0      12.5          

13.2    5,398.3     9.9      4,461.6     8.1      2,811.8     5.7      1,804.2     6.6      1,982.3     

0.2      98.7          0.3      124.9        0.3      100.1        0.2      65.0          0.3      95.1          

6.4      2,593.8    6.4      2,890.1    5.3      1,856.3    2.7      869.3       3.3      990.8       

1.6      638.8        1.3      588.1        1.1      390.4        0.4      117.5        0.4      118.8        

3.7      1,519.6     3.3      1,483.9     3.3      1,148.4     1.9      603.4        2.6      770.0        

0.0      3.5            0.0      13.0          0.0      5.2            0.0      5.2            0.0      6.2            

0.9      352.0        1.5      677.1        0.5      174.0        0.2      69.1          0.0      14.1          

0.2      80.0          0.3      128.0        0.4      138.3        0.2      74.0          0.3      81.6          

6.7      2,744.2    5.9      2,674.3    6.9      2,407.9    4.5      1,422.6    6.3      1,887.3    

1.9      759.1        1.7      782.1        2.1      725.0        0.7      215.4        2.1      629.6        

4.3      1,744.6     3.5      1,582.4     4.4      1,539.4     3.5      1,100.9     3.8      1,158.0     

0.6      237.4        0.7      306.6        0.4      142.0        0.3      99.6          0.3      96.5          

0.0      3.2            0.0      3.2            0.0      1.6            0.0      0.5            0.0      0.4            

-      -            -      -            -      -            0.0      6.3            0.0      2.9            

10.7   4,356.1    9.5      4,292.8    11.6   4,054.9    16.5   5,243.9    11.2   3,372.3    

9.3      3,809.7     8.3      3,751.4     9.4      3,289.3     10.1    3,208.7     9.6      2,894.9     

1.3      546.4        1.2      541.3        2.2      765.6        6.4      2,035.2     1.6      477.3        

2023 2022 2021 2020 2019

6.8      2,787.4     7.0      3,126.2     7.9      2,748.7     3.9      1,248.0     3.8      1,141.6     
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2023 2022 2021 2020 2019

-      -            -      -            -      -            -      -            0.0      0.1            

1.7      679.9       2.1      966.3       2.3      803.8       2.0      650.1       2.4      711.1       

0.9      360.1        1.4      625.9        1.4      482.4        1.1      347.8        0.9      274.2        

0.1      39.6          0.1      38.4          0.1      39.3          0.1      39.6          0.1      39.4          

0.0      7.2            0.0      7.1            0.0      7.0            0.0      6.4            0.0      7.4            

0.7      273.0        0.7      295.0        0.8      275.1        0.8      256.4        1.3      390.0        

9.5      3,900.7    10.3   4,653.8    11.4   3,981.0    10.5   3,339.3    12.1   3,632.2    

7.0      2,871.2     8.0      3,593.7     8.8      3,062.5     8.4      2,676.3     9.5      2,872.2     

2.5      1,029.5     2.4      1,060.1     2.6      918.5        2.1      662.9        2.5      760.0        

9.4      3,855.2    8.2      3,684.4    10.6   3,702.0    13.5   4,278.4    14.8   4,451.1    

3.1      1,281.8     2.7      1,219.4     3.3      1,169.6     4.1      1,317.7     5.4      1,616.6     

3.7      1,500.0     3.1      1,400.0     3.8      1,340.0     4.2      1,329.6     4.3      1,301.3     

0.2      66.8          0.1      63.6          0.2      62.9          0.2      59.1          0.2      51.2          

0.4      158.9        0.3      153.8        0.5      188.3        0.4      126.6        0.4      109.1        

2.1      847.7        1.9      847.6        2.7      941.3        4.5      1,445.4     4.6      1,372.8     

5.
2 
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2019 - 2023

2023 2022 2021 2020 2019

27,410,117,424 31,057,655,365 26,071,946,352 23,953,345,336 25,220,337,068 

176,903,131      174,233,686      171,186,052      145,123,463      185,059,201      S01

142,877,512       140,727,174       138,172,820       116,803,946       150,514,714       1001

25,563,254         25,217,165         24,889,354         22,619,366         25,658,399         1003

8,462,365           8,289,347           8,123,878           5,700,151           8,886,088           1005

173,277,045      172,073,579      174,894,979      153,189,214      178,788,375      S02

173,277,045       172,073,579       174,894,979       153,189,214       178,788,375       1242

480,209,167      475,323,275      480,947,089      435,622,772      485,864,208      S04

59,592,079         58,098,699         67,694,999         57,059,590         64,141,693         1264

30,942,245         30,586,388         30,200,005         23,433,973         28,872,149         1248

30,409,205         30,187,963         29,999,986         25,858,413         29,824,882         1249

240,920,580       239,018,774       237,220,274       228,536,301       244,365,244       1251

37,913,087         37,593,726         37,297,486         33,896,705         38,550,034         1252

30,402,791         30,186,962         29,987,028         25,930,348         31,694,608         1253

26,647,425         26,439,455         26,247,314         20,816,461         25,490,218         1254

10,961,722         10,853,178         9,999,996           8,878,017           9,708,611           1255

12,420,033         12,358,130         12,300,001         11,212,964         13,216,769         1486

16,566,609        16,364,528        18,124,830        14,818,167        14,664,870        S03

16,566,609         16,364,528         18,124,830         14,818,167         14,664,870         1247

25,701,923        25,309,905        76,116,934        49,326,540        104,076,357      S05

25,701,923         25,309,905         76,116,934         49,326,540         104,076,357       1244

24,944,398        24,558,397        26,161,617        22,477,535        24,240,018        S06

24,944,398         24,558,397         26,161,617         22,477,535         24,240,018         1256

25,210,281        25,044,586        26,927,889        22,824,618        23,149,706        S07

25,210,281         25,044,586         26,927,889         22,824,618         23,149,706         1246

37,515,974        37,330,351        38,717,101        36,564,719        31,900,301        S08

37,515,974         37,330,351         38,717,101         36,564,719         31,900,301         1245

57,679,454        57,230,672        56,795,000        47,263,226        49,243,155        S09

57,679,454         57,230,672         56,795,000         47,263,226         49,243,155         1243

59,208,680        58,887,756        61,301,754        59,064,926        62,686,029        S10

59,208,680         58,887,756         61,301,754         59,064,926         62,686,029         1257

101,017,968      99,725,356        99,761,141        91,235,389        87,477,992        S11

101,017,968       99,725,356         99,761,141         91,235,389         87,477,992         1009

9,816,195          9,248,574          10,575,000        7,995,011          8,188,832          S12

9,816,195           9,248,574           10,575,000         7,995,011           8,188,832           1222

5,129,720          5,068,713          5,000,000          4,027,850          4,851,613          S13

5,129,720           5,068,713           5,000,000           4,027,850           4,851,613           1270
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9,397,253          9,347,384          11,200,000        8,708,858          8,432,533          S14

9,397,253           9,347,384           11,200,000         8,708,858           8,432,533           1478

11,180,528        10,504,790        10,805,920        7,465,814          5,602,113          S15

11,180,528         10,504,790         10,805,920         7,465,814           5,602,113           1275

30,750,416        39,413,998        41,709,880        25,025,926        28,000,593        S16

30,750,416         39,413,998         41,709,880         25,025,926         28,000,593         1276

4,032,609          4,015,755          4,500,000          3,489,685          3,507,561          S17

4,032,609           4,015,755           4,500,000           3,489,685           3,507,561           1512

8,574,897          8,482,432          9,406,984          8,263,894          8,268,410          S18

8,574,897           8,482,432           9,406,984           8,263,894           8,268,410           1515

7,840,659          7,759,499          9,383,760          6,948,443          6,849,455          S44

7,840,659           7,759,499           9,383,760           6,948,443           6,849,455           1505

37,612,521        37,150,829        58,772,006        28,764,934        28,973,024        S35

37,612,521         37,150,829         58,772,006         28,764,934         28,973,024         1144

6,231,299          6,123,261          6,000,000          4,617,856          4,027,123          S56

6,231,299           6,123,261           6,000,000           4,617,856           4,027,123           1535

5,130,030          5,063,038          5,000,000          1,581,553          -                     S57

5,130,030           5,063,038           5,000,000           1,581,553           -                      1540

56,365,233        55,486,753        54,982,201        49,086,315        61,677,656        S20

56,365,233         55,486,753         54,982,201         49,086,315         61,677,656         1272

9,312,210,889   13,343,792,718 8,180,270,661   6,324,550,748   8,148,392,637   S37

9,312,210,889    13,343,792,718  8,180,270,661    6,324,550,748    8,148,392,637    1265

1,500,000,000   1,400,000,000   1,340,000,000   1,329,577,935   1,301,334,804   S38

1,500,000,000    1,400,000,000    1,340,000,000    1,329,577,935    1,301,334,804    1007

14,636,214        14,501,297        14,773,750        11,352,610        12,408,157        S21

13,912,960         13,788,079         13,675,274         11,196,310         12,246,006         1012

723,254              713,218              1,098,476           156,300              162,151              1522

138,798,072      138,272,234      139,617,118      125,505,392      118,886,752      S55

138,798,072       138,272,234       139,617,118       125,505,392       118,886,752       1498

1,266,299,682   1,280,968,620   1,256,599,811   1,253,664,315   1,218,320,030   S45

1,266,299,682    1,280,968,620    1,256,599,811    1,253,664,315    1,218,320,030    1013

9,642,405          9,529,343          8,958,000          862,212,483      20,900,532        S53

9,642,405           9,529,343           8,958,000           862,212,483       20,900,532         1014

158,811,277      155,890,050      153,207,661      125,341,947      127,788,257      S47

158,811,277       155,890,050       153,207,661       125,341,947       127,788,257       1029

5.
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2023 2022 2021 2020 2019

52,333,347        58,082,396        57,570,122        29,921,299        41,851,440        S22

45,675,480         51,562,292         48,941,286         24,900,899         37,086,791         1016

6,657,867           6,520,104           8,628,836           5,020,400           4,764,649           1057

1,445,518,935   1,455,397,331   1,441,193,932   1,407,814,247   1,468,813,037   S39

1,445,518,935    1,455,397,331    1,441,193,932    1,407,814,247    1,468,813,037    1027

321,723,327      315,765,982      309,820,000      328,073,368      325,983,956      S46

321,723,327       315,765,982       309,820,000       328,073,368       325,983,956       1025

214,317,335      213,998,474      222,259,336      205,848,603      201,172,497      S40

214,317,335       213,998,474       222,259,336       205,848,603       201,172,497       1008

2,674,085,724   2,685,929,229   2,694,927,472   2,482,767,897   2,724,454,882   S23

379,661,080       401,873,654       419,035,059       275,292,452       361,761,582       1058

65,083,642         62,836,080         61,182,653         53,686,614         49,173,282         1060

25,137,843         24,985,467         24,842,691         19,017,857         20,410,199         1500

7,500,359           7,395,681           7,423,644           3,979,192           3,407,472           1533

5,400,623           5,346,596           5,295,376           3,642,074           4,217,690           1518

-                      -                      -                      -                      89,970                1062

30,840,420         30,745,860         30,655,702         31,129,978         34,460,018         1065

19,598,091         19,523,135         19,461,636         18,159,223         21,614,653         1066

40,268,628         40,152,240         40,041,383         38,259,304         40,463,339         1067

27,835,389         27,748,981         27,666,738         26,265,863         28,449,124         1261

35,966,270         35,856,249         35,751,429         34,043,255         39,188,750         1068

25,565,319         25,485,347         25,409,092         23,201,406         27,354,321         1069

25,668,060         25,591,412         25,523,155         25,680,059         28,887,313         1070

35,320,452         35,216,174         35,089,267         34,472,988         40,075,777         1071

30,518,602         30,422,012         30,330,142         28,964,483         31,779,087         1072

30,368,762         30,280,206         30,214,033         27,893,623         32,682,952         1073

22,587,852         22,520,847         22,467,260         20,998,228         24,455,009         1075

35,219,010         35,126,781         35,038,878         32,879,263         36,589,177         1076

32,530,734         32,433,589         32,334,975         31,452,184         35,743,539         1077

34,944,751         34,837,781         34,748,720         33,808,518         37,947,341         1514

25,190,803         25,088,637         25,010,082         23,625,709         24,992,277         1526

8,854,411           8,795,485           8,739,172           8,647,730           -                      1537

17,931,161         17,863,972         17,802,656         17,099,600         17,536,972         1079

20,429,148         20,371,431         20,316,726         21,984,826         23,640,069         1080

10,148,286         10,107,087         10,067,913         10,061,737         10,813,653         1081

10,214,689         10,169,164         10,390,013         10,419,749         11,096,612         1082

15,110,156         15,066,943         15,026,039         15,116,083         17,094,464         1083

21,877,753         21,800,365         21,726,555         21,594,241         22,818,734         1084

13,301,495         13,237,672         13,270,198         13,538,927         15,462,923         1085

13,340,042         13,292,552         13,247,546         12,726,028         13,643,344         1086
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15,737,855         15,684,276         15,633,340         15,000,471         15,986,043         1087

18,711,501         18,649,469         18,593,864         18,147,411         18,559,311         1088

8,925,658           8,884,691           8,849,488           9,498,386           9,964,576           1089

16,484,725         16,436,859         16,391,478         16,873,401         18,542,468         1090

16,125,994         16,076,785         16,030,148         15,512,722         16,637,245         1091

13,659,066         13,614,078         13,571,299         14,132,623         14,457,358         1092

14,960,029         14,920,039         14,892,634         14,390,834         16,397,094         1093

13,165,324         13,121,720         13,087,976         13,285,641         13,766,597         1095

19,817,662         19,759,776         19,704,950         20,273,776         19,802,153         1096

9,312,717           9,279,099           9,247,371           8,532,438           9,979,117           1097

18,631,313         18,568,907         18,509,742         18,859,142         19,896,587         1098

15,652,023         15,608,266         15,571,275         14,227,722         14,994,886         1099

18,017,876         17,955,570         18,085,370         17,076,728         15,135,454         1100

10,435,209         10,394,617         10,356,067         10,602,409         12,009,140         1101

15,340,355         15,279,748         15,222,060         14,310,038         15,045,045         1102

17,726,472         17,676,707         17,632,617         16,783,383         19,483,800         1103

12,830,352         12,762,098         12,697,693         12,599,259         13,002,657         1104

14,505,257         14,456,607         14,412,840         13,227,529         13,929,525         1105

15,634,925         15,586,818         15,541,040         11,216,529         12,561,470         1106

12,876,640         12,828,832         12,787,089         12,441,496         13,091,187         1107

13,420,770         13,368,988         13,319,570         12,684,621         14,247,555         1108

11,408,415         11,364,576         11,638,327         11,152,704         12,391,495         1109

12,046,778         12,003,853         11,963,057         11,557,406         12,058,733         1110

9,891,577           9,852,882           9,816,153           9,567,993           11,002,242         1111

20,075,508         19,994,893         19,918,046         19,921,085         20,581,880         1112

12,268,866         12,219,915         12,173,311         11,601,391         12,730,607         1113

12,657,045         12,608,456         12,569,321         12,419,340         12,908,614         1114

15,630,570         15,565,238         15,503,476         15,299,768         15,987,084         1115

11,105,541         11,062,202         11,023,579         11,066,784         11,461,674         1116

10,992,942         10,945,809         10,909,801         10,451,455         11,832,732         1117

16,884,526         16,837,814         16,793,515         16,371,460         17,575,437         1118

27,343,307         27,291,793         27,242,831         16,752,302         16,575,451         1119

23,110,176         23,024,352         22,945,032         22,306,345         24,068,353         1120

29,881,380         29,788,135         29,711,185         29,546,231         30,781,583         1121

19,438,507         19,373,807         19,293,067         15,970,046         18,419,376         1122

18,158,983         18,101,086         18,056,202         17,120,797         18,724,911         1123

16,780,808         16,737,452         16,804,081         -                      -                      1541

8,793,418           8,751,785           8,712,241           8,985,344           9,651,343           1504

201,380,535       200,539,604       199,756,513       195,855,652       206,543,514       1501

217,976,850       217,204,560       216,469,227       205,168,937       215,576,514       1521
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192,577,305       191,732,305       190,924,076       195,011,478       203,699,551       1502

251,895,624       251,127,356       250,394,618       260,068,520       283,145,306       1520

155,401,509       154,716,006       154,063,169       169,255,106       185,399,571       1503

665,010,693      640,737,922      616,777,202      426,250,987      523,812,431      S48

637,974,389       613,943,391       589,851,428       401,668,900       504,714,806       1129

4,761,070           4,728,585           5,059,606           5,763,709           3,114,661           1142

4,876,399           4,857,800           4,839,963           4,279,906           2,510,479           1482

17,398,835         17,208,146         17,026,205         14,538,472         13,472,485         1263

41,045,719        39,788,471        40,705,991        39,307,330        39,662,178        S24

41,045,719         39,788,471         40,705,991         39,307,330         39,662,178         1141

169,468,284      166,058,601      163,642,212      168,179,356      188,678,213      S25

30,820,190         30,555,706         30,303,724         30,945,723         35,453,413         1130

17,507,631         17,448,282         17,391,614         16,828,145         18,989,274         1131

10,686,174         10,629,348         11,075,621         10,534,289         10,827,090         1132

9,401,206           9,315,350           9,267,293           10,819,780         13,481,967         1133

10,778,129         10,663,649         10,607,465         10,745,125         13,082,761         1134

10,981,176         10,784,159         11,432,268         9,385,625           12,869,950         1135

3,556,968           3,512,619           3,444,381           3,359,539           3,346,249           1136

2,915,982           2,887,997           2,833,609           3,057,269           2,969,250           1137

13,943,112         13,732,321         13,522,489         15,017,271         17,478,934         1139

6,523,413           6,473,571           6,408,078           6,064,327           6,266,081           1140

13,995,051         13,934,017         13,811,050         13,893,028         16,047,815         1484

5,859,804           5,822,832           5,788,237           6,954,404           6,359,024           1266

9,764,450           9,680,799           10,105,284         9,903,386           10,432,071         1523

4,833,933           4,794,561           4,771,498           5,491,090           5,419,721           1524

17,901,065         15,823,390         12,879,601         15,180,355         15,654,613         1527

344,844,272      348,381,298      346,756,718      303,088,452      266,869,083      S26

77,877,483         83,485,848         81,868,458         80,145,584         82,480,690         1147

8,372,138           8,295,274           8,173,236           6,338,450           5,899,796           1148

29,864,882         29,756,916         29,653,575         23,437,014         16,641,586         1149

17,282,208         17,179,204         17,080,594         21,112,536         17,423,955         1150

12,662,902         12,601,006         12,337,038         14,521,794         9,857,762           1151

13,985,187         13,907,671         13,834,590         10,675,260         9,732,934           1152

9,585,827           9,511,816           9,935,928           7,498,309           3,685,423           1153

32,974,809         32,890,773         32,811,687         27,346,529         21,932,744         1154

17,318,088         17,251,146         17,187,346         12,922,141         9,317,086           1155

12,107,103         12,055,981         12,007,827         10,248,423         7,591,826           1157

12,233,330         12,182,693         12,134,230         12,209,479         8,394,831           1158

14,701,353         14,657,703         14,615,688         17,487,467         18,100,131         1159

8,640,572           8,610,152           9,295,880           4,723,035           5,011,151           1160
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10,568,125         10,538,630         10,510,138         9,318,070           9,451,542           1161

10,226,361         10,200,763         10,176,353         8,944,867           8,223,742           1162

14,306,827         14,265,006         14,225,199         11,996,013         9,318,547           1274

14,255,276         14,224,221         14,194,173         9,160,323           14,338,631         1519

24,206,815         24,172,593         24,136,331         14,467,223         9,466,706           1525

3,674,986           2,593,902           2,578,447           532,755              -                      1536

-                      -                      -                      3,180                  -                      1538

1,729,034,088   1,717,012,529   1,900,682,457   1,952,712,354   1,522,685,519   S27

425,274,532       421,132,026       622,542,851       716,966,543       398,292,876       1163

33,486,936         33,186,044         33,509,590         32,293,985         23,181,412         1164

25,715,327         25,617,905         27,675,029         24,288,682         21,307,330         1191

25,961,482         25,479,027         24,922,714         24,314,503         21,330,447         1507

126,168,255       125,274,277       122,909,260       118,517,536       102,436,963       1168

49,861,527         49,519,790         48,641,456         46,070,877         43,910,644         1170

107,459,896       106,651,104       104,283,617       99,836,283         82,947,048         1172

116,967,118       116,054,319       113,844,062       112,591,517       96,228,620         1171

86,406,398         86,062,172         84,879,000         82,386,023         78,129,541         1173

84,774,889         84,447,257         83,247,767         79,756,653         73,792,142         1174

68,171,608         67,849,091         66,682,479         62,968,607         60,613,666         1175

66,798,367         66,390,066         65,164,959         62,145,932         59,241,097         1176

53,670,579         53,358,195         52,555,361         49,476,607         45,654,108         1177

54,802,654         54,599,944         53,513,050         49,107,767         46,108,355         1497

44,314,660         44,067,764         43,643,483         41,317,887         39,431,831         1178

55,815,828         55,579,126         54,890,074         53,056,325         50,075,919         1179

21,088,048         20,916,407         20,454,353         19,831,292         18,841,790         1180

42,804,040         42,569,171         42,017,328         40,083,410         36,727,551         1181

46,817,699         46,515,834         45,776,488         45,576,747         45,934,671         1182

79,817,099         79,527,822         78,314,184         77,884,021         71,342,651         1183

70,388,000         70,027,931         68,854,593         73,082,771         69,112,030         1184

36,210,466         35,955,915         35,035,343         35,290,067         32,286,128         1185

6,258,680           6,231,342           7,325,416           5,868,319           5,758,699           1186

5.
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197,776,799      191,898,817      184,595,783      130,693,582      113,882,974      S58

197,776,799       191,898,817       184,595,783       130,693,582       113,882,974       1167

201,346,623      198,148,520      192,473,027      135,578,053      90,071,285        S59

201,346,623       198,148,520       192,473,027       135,578,053       90,071,285         1169

1,293,981,405   1,268,837,545   1,242,378,532   1,494,480,585   1,334,278,864   S42

977,433,204       958,872,985       939,890,200       1,072,045,497    1,001,272,667    1166

31,316,588         30,880,701         29,238,347         27,734,950         21,814,778         1187

-                      -                      -                      150,800,550       33,222,933         1528

285,231,613       279,083,859       273,249,985       243,899,588       277,968,486       1188

1,315,211,241   1,249,856,639   1,199,688,894   1,381,803,050   1,678,351,514   S41

1,315,211,241    1,249,856,639    1,199,688,894    1,381,803,050    1,678,351,514    1250

192,227,061      235,016,624      341,498,856      105,403,157      58,668,010        S28

179,225,301       222,167,221       328,795,950       93,600,769         48,836,490         1202

1,286,603           1,268,660           1,249,770           1,119,960           924,881              1517

11,715,157         11,580,743         11,453,136         10,682,428         8,906,639           1511

48,375,542        46,945,418        44,093,989        96,720,416        82,667,093        S50

31,586,376         30,634,689         28,231,853         24,621,412         6,772,197           1530

-                      -                      -                      61,049,553         58,380,236         1226

16,789,166         16,310,729         15,862,136         11,049,451         17,514,660         1232

30,046,825        28,633,140        26,474,807        41,969,962        44,180,429        S29

30,046,825         28,633,140         26,474,807         41,969,962         44,180,429         1204

161,281,028      159,054,613      154,064,220      147,506,161      177,648,223      S30

161,281,028       159,054,613       154,064,220       147,506,161       177,648,223       1215

53,091,636        51,598,002        52,887,638        52,124,035        57,013,568        S52

15,765,420         15,376,811         15,086,054         15,223,834         10,700,036         1532

11,641,208         11,225,266         12,341,995         13,997,272         16,715,199         1271

7,207,148           7,013,495           6,938,246           6,679,995           7,667,231           1269

6,807,904           6,645,613           6,227,491           5,490,582           9,966,346           1210

5,225,459           5,150,627           5,982,032           4,699,237           5,746,461           1211

2,021,938           2,014,619           2,009,834           2,346,229           2,437,245           1213

4,422,559           4,171,571           4,301,986           3,686,886           3,781,050           1506

256,088,020      269,686,042      257,890,434      227,790,460      228,933,642      S31

210,030,076       206,514,879       211,540,371       192,020,421       194,766,027       1224

14,514,715         14,079,283         11,476,677         5,267,544           6,798,130           1483

-                      -                      -                      -                      2,684,649           1496

13,636,971         32,773,717         19,126,119         21,077,042         12,012,974         1011

17,906,258         16,318,163         15,747,267         9,425,453           12,671,862         1026
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-                     -                     -                     15,495,796        64,207,933        S49

-                      -                      -                      15,495,796         64,207,933         1529

97,213,213        103,817,713      94,401,384        54,644,644        62,676,682        S51

16,592,749         16,026,837         14,895,740         14,292,878         15,722,675         1531

72,462,974         80,051,134         71,093,982         34,923,644         41,549,181         1238

8,157,490           7,739,742           8,411,662           5,428,122           5,404,826           1239

55,708,064        54,863,110        59,816,561        46,985,106        53,950,524        S32

55,708,064         54,863,110         59,816,561         46,985,106         53,950,524         1233

158,859,771      157,583,661      160,186,495      138,511,773      185,515,238      S33

148,651,128       147,484,289       150,186,495       130,213,908       176,651,831       1240

7,152,350           7,075,396           7,000,000           6,053,706           6,595,723           1241

3,056,293           3,023,976           3,000,000           2,244,159           2,267,684           1534

99,708,144        110,343,740      144,119,108      98,136,137        102,165,578      S34

45,605,784         57,968,875         92,746,509         55,118,500         58,533,997         1229

32,969,305         32,799,306         32,360,136         30,013,744         30,054,647         1228

3,155,097           3,126,836           3,108,400           1,985,087           1,779,420           1230

17,977,958         16,448,723         15,904,063         11,018,806         11,797,514         1231

258,996,597      256,839,833      289,869,613      233,004,318      205,323,350      S36

41,605,988         41,067,997         76,918,928         29,307,400         25,475,370         1510

43,140,505         42,903,029         44,191,798         35,970,358         25,561,726         1196

13,185,348         13,087,738         12,850,959         5,663,642           -                      1539

10,515,209         10,515,209         10,515,209         18,520,028         18,713,272         1197

19,220,454         19,036,113         18,859,298         22,917,026         19,723,077         1516

-                      -                      -                      -                      2,129,267           1078

97,589,713         96,755,613         93,342,287         84,558,484         78,726,817         1192

33,739,380         33,474,134         33,191,134         36,067,380         34,993,821         1194

1,562,129,202   1,326,678,336   1,281,474,431   942,842,070      1,013,258,631   S43

158,616,367       134,709,021       130,119,082       137,471,055       149,785,563       1477

76,188,728         64,705,233         62,500,532         49,369,518         64,546,180         1277

44,217,082         37,552,492         36,272,966         30,525,000         37,719,754         1476

33,403,664         28,368,919         27,402,306         21,215,273         15,489,094         1304

10,433,769         8,861,146           8,559,220           6,582,395           7,001,944           1281

4,647,155           3,946,715           3,812,239           3,103,833           3,225,032           1280

4,257,957           3,616,179           3,492,965           2,184,806           2,825,433           1282

4,524,173           3,842,270           3,711,353           2,284,546           2,781,279           1283

4,015,293           3,410,091           3,293,899           2,040,533           3,018,372           1284

9,832,027           8,350,101           8,065,588           6,558,787           6,840,099           1285

12,623,001         10,720,408         10,355,131         6,975,441           6,798,953           1286

7,998,612           6,793,027           6,561,568           4,814,532           4,194,925           1287

3,928,071           3,336,015           3,222,347           1,921,082           2,942,405           1288

5.
3 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ



222

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

2023 2022 2021 2020 2019

13,330,939         11,321,642         10,935,880         7,527,246           6,230,178           1289

6,307,094           5,356,462           5,173,951           3,333,635           2,716,218           1290

5,198,459           4,414,925           4,264,495           2,667,612           3,315,123           1291

3,767,633           3,199,759           3,090,734           1,833,016           2,149,932           1292

4,192,017           3,560,178           3,438,872           2,163,492           2,382,781           1293

8,664,089           7,358,200           7,107,484           4,699,040           3,635,624           1294

9,377,204           7,963,831           7,692,480           6,445,650           6,811,732           1295

10,709,853         9,095,618           8,785,703           5,888,746           3,437,679           1296

4,222,113           3,585,738           3,463,561           2,097,846           1,987,815           1297

3,962,565           3,365,310           3,250,644           1,945,783           2,147,856           1298

3,499,226           2,971,808           2,870,549           2,416,151           2,578,754           1299

7,277,300           6,180,434           5,969,848           3,882,857           3,627,872           1300

5,587,517           4,745,343           4,583,655           2,884,926           3,425,936           1301

10,904,799         9,261,180           8,945,624           5,990,418           3,958,591           1302

4,164,402           3,536,726           3,416,219           2,764,869           2,501,595           1303

6,684,024           5,676,579           5,483,161           3,535,306           3,310,485           1305

6,107,761           5,187,173           5,010,430           3,293,812           3,014,638           1306

5,859,556           4,976,378           4,806,818           3,550,623           4,438,807           1307

7,648,871           6,496,000           6,274,662           4,092,370           3,679,515           1308

11,035,832         9,372,464           9,053,116           5,969,619           6,423,313           1309

7,414,982           6,297,364           6,082,794           3,966,618           3,721,282           1310

3,752,992           3,187,325           3,078,723           1,825,105           1,673,438           1311

5,228,871           4,440,753           4,289,443           3,193,843           2,522,353           1312

5,875,508           4,989,926           4,819,904           3,068,002           2,803,670           1313

5,177,177           4,396,851           4,247,037           2,655,557           3,135,339           1314

4,448,015           3,777,591           3,648,877           2,559,244           3,140,976           1315

7,772,356           6,600,873           6,375,961           4,155,264           3,512,682           1316

4,310,272           3,660,609           3,535,881           2,394,468           2,921,005           1317

4,291,252           3,644,456           3,520,278           2,247,525           3,476,573           1318

4,550,339           3,864,493           3,732,818           2,316,040           2,585,385           1319

6,456,233           5,483,122           5,296,296           3,389,186           3,863,067           1320

5,258,980           4,466,324           4,314,143           2,691,407           2,965,141           1321

11,310,550         9,605,775           9,278,477           6,222,176           4,174,497           1322

10,291,793         8,740,569           8,442,752           5,628,995           5,013,033           1323

8,966,191           7,614,768           7,355,310           4,656,832           5,750,538           1324

4,083,690           3,468,178           3,350,007           2,127,817           2,629,051           1325

8,758,137           7,438,073           7,184,636           4,747,345           3,906,740           1326

4,655,542           3,953,839           3,819,120           2,339,914           2,543,231           1327

3,761,507           3,194,557           3,085,709           2,016,811           2,419,997           1328

5,043,098           4,282,980           4,137,046           2,723,229           3,319,999           1329
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5,421,412           4,604,273           4,447,392           2,790,858           3,307,097           1330

4,381,532           3,721,129           3,594,339           2,179,876           2,426,817           1331

5,246,347           4,455,595           4,303,779           2,960,217           3,714,715           1332

3,028,072           2,571,668           2,484,044           1,670,672           2,460,031           1333

7,725,800           6,561,334           6,337,769           4,125,972           3,770,787           1334

8,178,830           6,946,081           6,709,407           4,384,685           3,783,199           1335

2,993,252           2,542,096           2,455,479           2,054,631           2,059,751           1336

9,161,451           7,780,598           7,515,489           4,960,027           5,231,163           1337

10,809,730         9,180,441           8,867,636           6,481,651           6,294,424           1338

9,143,439           7,765,300           7,500,713           4,961,013           4,634,805           1339

3,966,500           3,368,652           3,253,872           2,249,775           2,565,928           1340

4,163,677           3,536,109           3,415,624           2,880,726           2,808,594           1341

3,843,888           3,264,520           3,153,288           2,161,743           2,904,875           1342

6,861,752           5,827,519           5,628,958           4,144,050           3,422,255           1343

7,750,365           6,582,196           6,357,921           7,935,352           4,018,247           1344

13,827,032         11,742,962         11,342,844         7,656,691           3,973,131           1345

5,014,833           4,258,976           4,113,860           2,592,502           3,962,832           1346

4,129,322           3,506,933           3,387,441           2,044,913           2,442,327           1347

3,914,613           3,324,586           3,211,307           1,904,481           2,374,012           1348

7,848,749           6,665,752           6,438,629           4,197,504           4,382,218           1349

6,809,538           5,783,175           5,586,125           3,593,948           3,437,075           1350

9,164,125           7,782,868           7,517,683           4,965,182           3,786,546           1351

3,719,355           3,158,758           3,051,129           1,856,502           2,412,595           1352

4,311,248           3,661,438           3,536,682           3,443,849           2,809,005           1353

8,736,078           7,419,339           7,166,540           4,996,433           5,352,247           1354

3,831,731           3,254,196           3,143,315           2,100,959           2,500,002           1355

3,422,284           2,906,462           2,807,431           1,660,962           2,114,926           1356

5,533,116           4,699,141           4,539,027           2,903,053           3,841,283           1357

3,473,215           2,949,717           2,849,211           1,666,312           2,009,500           1358

3,385,532           2,875,250           2,777,282           1,825,116           2,329,761           1359

5,245,430           4,454,816           4,303,027           2,941,059           5,003,955           1360

3,935,584           3,342,396           3,228,511           2,266,768           2,436,838           1361

12,423,891         10,551,309         10,191,794         6,846,896           4,360,451           1362

7,942,465           6,745,342           6,515,508           4,300,881           4,348,515           1363

4,849,402           4,118,479           3,978,150           2,854,574           2,702,938           1364

2,705,121           2,297,394           2,219,115           1,207,389           1,453,544           1365

2,799,122           2,377,226           2,296,227           1,401,605           1,598,306           1366

5,212,021           4,426,442           4,275,620           2,683,727           2,600,905           1367

7,581,211           6,438,538           6,219,158           4,436,810           4,980,814           1368

11,791,947         10,014,614         9,673,386           6,475,728           5,106,815           1369
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17,844,532         15,154,927         14,638,553         9,998,567           6,295,799           1370

7,007,029           5,950,899           5,748,134           3,709,590           5,288,316           1371

4,275,621           3,631,181           3,507,456           2,248,182           2,603,595           1372

9,965,353           8,463,332           8,174,961           4,373,499           4,612,000           1373

11,483,979         9,753,064           9,420,748           6,351,850           4,721,815           1279

6,413,489           5,446,820           5,261,231           3,368,500           3,121,986           1374

6,070,763           5,155,752           4,980,080           3,224,417           2,209,031           1375

6,527,128           5,543,331           5,354,453           3,420,429           3,234,436           1376

6,547,613           5,560,729           5,371,258           3,447,831           5,608,391           1377

7,776,255           6,604,184           6,379,160           4,156,842           3,004,245           1378

5,337,881           4,533,332           4,378,868           2,735,963           1,922,683           1379

13,150,646         11,168,524         10,787,979         7,283,159           3,267,107           1380

8,989,970           7,634,963           7,374,817           4,887,907           5,121,029           1381

7,624,195           6,475,043           6,254,419           3,959,601           7,324,112           1382

8,509,578           7,226,978           6,980,733           5,118,288           4,071,950           1383

5,495,425           4,667,131           4,508,108           2,951,398           3,766,345           1384

6,012,108           5,105,937           4,931,962           3,133,655           7,930,451           1385

4,930,299           4,187,183           4,044,513           3,150,737           3,631,761           1386

4,294,718           3,647,400           3,523,122           2,128,895           2,753,199           1387

4,100,202           3,482,202           3,363,553           2,127,473           2,815,088           1388

3,986,132           3,385,325           3,269,977           2,763,181           2,354,614           1389

5,092,151           4,324,640           4,177,287           2,654,077           2,479,150           1390

8,208,513           6,971,291           6,733,758           4,653,731           6,754,359           1391

3,860,436           3,278,574           3,166,863           2,491,539           2,960,188           1392

4,981,796           4,230,918           4,086,758           2,516,270           2,770,208           1393

3,488,728           2,962,892           2,861,937           1,885,946           2,154,314           1394

9,689,355           8,228,934           7,948,549           5,255,548           4,325,320           1395

3,217,530           2,732,570           2,639,463           1,504,513           1,696,717           1396

4,626,459           3,929,139           3,795,261           2,640,825           2,909,697           1397

4,507,027           3,827,709           3,697,287           2,504,604           3,263,123           1398

2,452,722           2,083,037           2,012,062           1,502,844           1,792,524           1399

4,958,676           4,211,283           4,067,792           3,066,779           3,348,873           1400

11,959,013         10,156,498         9,810,436           6,606,066           3,792,749           1401

5,329,496           4,526,211           4,371,990           3,703,967           4,958,506           1402

3,313,705           2,814,249           2,718,359           1,736,374           2,699,658           1403

1,733,029           1,471,820           1,421,670           1,275,723           1,522,025           1404

3,723,482           3,162,263           3,054,515           2,061,542           2,355,203           1405

4,412,245           3,747,212           3,619,534           2,480,611           2,453,256           1406

2,044,807           1,736,605           1,677,434           1,172,309           1,457,169           1407

6,655,772           5,652,585           5,459,985           4,733,679           7,020,323           1408
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2,308,670           1,960,698           1,893,891           1,782,331           2,220,509           1409

2,955,402           2,509,951           2,424,429           2,127,900           2,575,156           1410

6,855,071           5,821,845           5,623,477           4,285,319           3,766,284           1411

5,398,874           4,585,132           4,428,903           2,772,441           3,127,483           1412

3,414,997           2,900,274           2,801,453           1,803,987           3,064,200           1413

5,287,271           4,490,350           4,337,351           2,866,390           4,030,521           1414

5,554,213           4,717,058           4,556,334           2,853,228           3,355,978           1415

3,149,478           2,674,775           2,583,637           2,406,494           2,678,166           1416

6,343,498           5,387,379           5,203,815           5,144,702           5,360,667           1417

5,702,761           4,843,216           4,678,193           3,992,698           4,130,812           1418

5,509,852           4,679,384           4,519,943           3,433,513           3,551,171           1419

4,151,485           3,525,755           3,405,622           3,203,833           5,571,967           1420

3,539,840           3,006,300           2,903,866           2,467,786           3,056,584           1421

8,952,559           7,603,191           7,344,127           4,847,070           4,995,993           1422

7,104,686           6,033,837           5,828,246           4,898,631           5,264,100           1423

5,637,626           4,787,898           4,624,760           2,913,280           4,477,832           1424

5,239,491           4,449,773           4,298,156           2,689,115           3,345,656           1425

3,426,966           2,910,439           2,811,272           1,987,049           2,720,600           1426

4,894,590           4,156,857           4,015,220           2,481,561           3,236,909           1427

4,475,586           3,801,006           3,671,494           2,351,127           3,365,945           1429

12,038,706         10,224,180         9,875,812           6,989,900           7,252,494           1430

9,295,196           7,894,184           7,625,205           5,975,973           7,309,678           1431

3,967,053           3,369,122           3,254,326           2,501,989           3,332,521           1432

6,414,962           5,448,071           5,262,439           3,420,275           3,600,516           1433

5,689,095           4,831,610           4,666,983           2,955,321           3,680,310           1434

4,141,907           3,517,621           3,397,765           2,450,927           3,211,839           1435

7,449,009           6,326,262           6,110,707           4,055,726           4,155,774           1436

4,176,544           3,547,037           3,426,179           2,287,659           3,579,025           1437

3,298,728           2,801,530           2,706,073           1,667,866           2,380,142           1438

6,375,450           5,414,515           5,230,026           3,762,566           4,122,219           1439

2,757,025           2,341,474           2,261,693           1,490,905           2,033,271           1440

6,740,723           5,724,732           5,529,673           3,600,719           4,383,307           1441

6,369,320           5,409,309           5,224,998           3,333,857           2,902,570           1442

5,164,094           4,385,739           4,236,304           3,010,063           3,391,173           1443

3,944,680           3,350,121           3,235,972           2,591,459           2,875,777           1444

9,981,926           8,477,407           8,188,556           5,898,147           11,380,834         1445

6,995,017           5,940,698           5,738,280           3,876,438           3,114,397           1446

5,075,378           4,310,395           4,163,527           3,251,861           2,661,551           1447

5,188,601           4,406,552           4,256,408           2,765,200           4,124,005           1448

3,086,372           2,621,181           2,531,869           1,702,422           2,435,268           1449
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18,514,669         15,724,058         15,188,292         10,471,548         9,571,208           1450

8,312,695           7,059,769           6,819,222           4,476,680           4,248,291           1451

12,475,926         10,595,500         10,234,480         6,900,982           5,257,109           1452

5,638,773           4,788,873           4,625,702           3,351,272           4,037,372           1454

6,699,620           5,689,825           5,495,955           3,535,578           3,142,741           1455

5,345,662           4,539,941           4,385,252           2,755,024           2,934,017           1456

6,118,558           5,196,343           5,019,288           3,736,553           3,308,184           1508

8,688,199           7,378,676           7,127,262           4,859,256           6,047,357           1457

6,092,177           5,173,938           4,997,646           3,186,510           3,367,241           1458

12,706,357         10,791,200         10,423,512         7,018,564           9,333,045           1459

6,645,279           5,643,673           5,451,377           3,500,228           3,713,353           1460

4,761,411           4,043,751           3,905,968           3,211,436           3,474,730           1461

6,549,767           5,562,557           5,373,025           3,549,277           4,506,029           1462

4,470,588           3,796,762           3,667,395           3,849,840           3,004,714           1463

4,260,660           3,618,475           3,495,183           2,135,660           2,115,216           1464

7,568,610           6,427,836           6,208,821           4,051,488           3,964,784           1465

4,898,731           4,160,373           4,018,617           2,503,197           2,261,971           1466

10,076,070         8,557,361           8,265,786           5,412,392           7,401,189           1278

7,134,373           6,059,049           5,852,599           3,934,209           3,804,075           1467

6,256,676           5,313,643           5,132,591           3,337,943           3,086,153           1468

5,733,904           4,869,665           4,703,741           2,982,732           2,956,132           1469

8,825,433           7,495,225           7,239,841           4,789,463           4,567,828           1470

4,877,194           4,142,083           4,000,949           2,678,159           2,822,023           1471

6,712,966           5,701,159           5,506,903           3,575,254           4,468,821           1472

5,898,525           5,009,473           4,838,786           3,085,858           2,886,502           1473

7,031,700           5,971,851           5,768,372           3,739,796           4,695,814           1474

22,306,469         18,944,341         18,298,851         12,608,244         19,343,510         1475

2021

2021

29,458,880,965  8,131,232,890   4,744,298,277   3,386,934,613   21,327,648,075  

171,186,052        5,912,443           5,912,443           -                       165,273,609        S01

138,172,820        5,280,295            5,280,295            -                       132,892,525        1001

24,889,354           441,416               441,416               -                       24,447,938           1003

8,123,878             190,732               190,732               -                       7,933,146             1005

177,866,620        7,641,752           4,670,111           2,971,641           170,224,868        S02

177,866,620        7,641,752            4,670,111            2,971,641            170,224,868        1242

502,415,839        47,255,603         25,786,853         21,468,750         455,160,236        S04

89,163,749           37,853,750         16,385,000         21,468,750         51,309,999           1264

30,200,005           1,463,000            1,463,000            -                       28,737,005           1248

29,999,986           496,789               496,789               -                       29,503,197           1249

237,220,274        3,500,000            3,500,000            -                       233,720,274        1251

37,297,486           1,666,394            1,666,394            -                       35,631,092           1252

29,987,028           729,300               729,300               -                       29,257,728           1253

26,247,314           1,177,790            1,177,790            -                       25,069,524           1254

9,999,996             138,591               138,591               -                       9,861,405             1255

12,300,001           229,989               229,989               -                       12,070,012           1486

18,124,830          257,700              257,700              -                       17,867,130          S03

18,124,830           257,700               257,700               -                       17,867,130           1247

76,116,934          3,450,300           3,450,300           -                       72,666,634          S05

76,116,934           3,450,300            3,450,300            -                       72,666,634           1244

26,161,617          775,600              775,600              -                       25,386,017          S06

26,161,617           775,600               775,600               -                       25,386,017           1256

26,927,889          895,830              895,830              -                       26,032,059          S07

26,927,889           895,830               895,830               -                       26,032,059           1246

38,717,101          873,450              873,450              -                       37,843,651          S08

38,717,101           873,450               873,450               -                       37,843,651           1245

81,795,000          28,798,197         3,798,197           25,000,000         52,996,803          S09

81,795,000           28,798,197         3,798,197            25,000,000         52,996,803           1243

61,301,754          2,032,870           2,032,870           -                       59,268,884          S10

61,301,754           2,032,870            2,032,870            -                       59,268,884           1257

99,761,141          5,520,422           5,520,422           -                       94,240,719          S11

99,761,141           5,520,422            5,520,422            -                       94,240,719           1009

10,575,000          2,040,510           2,040,510           -                       8,534,490            S12

10,575,000           2,040,510            2,040,510            -                       8,534,490             1222

5,000,000            43,500                43,500                -                       4,956,500            S13

5,000,000             43,500                 43,500                 -                       4,956,500             1270

11,200,000          107,642              107,642              -                       11,092,358          S14
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2021

2021

29,458,880,965  8,131,232,890   4,744,298,277   3,386,934,613   21,327,648,075  

171,186,052        5,912,443           5,912,443           -                       165,273,609        S01

138,172,820        5,280,295            5,280,295            -                       132,892,525        1001

24,889,354           441,416               441,416               -                       24,447,938           1003

8,123,878             190,732               190,732               -                       7,933,146             1005

177,866,620        7,641,752           4,670,111           2,971,641           170,224,868        S02

177,866,620        7,641,752            4,670,111            2,971,641            170,224,868        1242

502,415,839        47,255,603         25,786,853         21,468,750         455,160,236        S04

89,163,749           37,853,750         16,385,000         21,468,750         51,309,999           1264

30,200,005           1,463,000            1,463,000            -                       28,737,005           1248

29,999,986           496,789               496,789               -                       29,503,197           1249

237,220,274        3,500,000            3,500,000            -                       233,720,274        1251

37,297,486           1,666,394            1,666,394            -                       35,631,092           1252

29,987,028           729,300               729,300               -                       29,257,728           1253

26,247,314           1,177,790            1,177,790            -                       25,069,524           1254

9,999,996             138,591               138,591               -                       9,861,405             1255

12,300,001           229,989               229,989               -                       12,070,012           1486

18,124,830          257,700              257,700              -                       17,867,130          S03

18,124,830           257,700               257,700               -                       17,867,130           1247

76,116,934          3,450,300           3,450,300           -                       72,666,634          S05

76,116,934           3,450,300            3,450,300            -                       72,666,634           1244

26,161,617          775,600              775,600              -                       25,386,017          S06

26,161,617           775,600               775,600               -                       25,386,017           1256

26,927,889          895,830              895,830              -                       26,032,059          S07

26,927,889           895,830               895,830               -                       26,032,059           1246

38,717,101          873,450              873,450              -                       37,843,651          S08

38,717,101           873,450               873,450               -                       37,843,651           1245

81,795,000          28,798,197         3,798,197           25,000,000         52,996,803          S09

81,795,000           28,798,197         3,798,197            25,000,000         52,996,803           1243

61,301,754          2,032,870           2,032,870           -                       59,268,884          S10

61,301,754           2,032,870            2,032,870            -                       59,268,884           1257

99,761,141          5,520,422           5,520,422           -                       94,240,719          S11

99,761,141           5,520,422            5,520,422            -                       94,240,719           1009

10,575,000          2,040,510           2,040,510           -                       8,534,490            S12

10,575,000           2,040,510            2,040,510            -                       8,534,490             1222

5,000,000            43,500                43,500                -                       4,956,500            S13

5,000,000             43,500                 43,500                 -                       4,956,500             1270

11,200,000          107,642              107,642              -                       11,092,358          S14
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2021

11,200,000           107,642               107,642               -                       11,092,358           1478

10,805,920          997,028              997,028              -                       9,808,892            S15

10,805,920           997,028               997,028               -                       9,808,892             1275

74,534,645          33,217,972         393,207              32,824,765         41,316,673          S16

74,534,645           33,217,972         393,207               32,824,765         41,316,673           1276

4,500,000            23,250                23,250                -                       4,476,750            S17

4,500,000             23,250                 23,250                 -                       4,476,750             1512

9,406,984            404,000              404,000              -                       9,002,984            S18

9,406,984             404,000               404,000               -                       9,002,984             1515

9,383,760            395,076              395,076              -                       8,988,684            S44

9,383,760             395,076               395,076               -                       8,988,684             1505

58,772,006          1,247,500           1,247,500           -                       57,524,506          S35

58,772,006           1,247,500            1,247,500            -                       57,524,506           1144

6,000,000            144,000              144,000              -                       5,856,000            S56

6,000,000             144,000               144,000               -                       5,856,000             1535

5,000,000            282,400              282,400              -                       4,717,600            S57

5,000,000             282,400               282,400               -                       4,717,600             1540

60,582,201          7,924,205           2,324,205           5,600,000           52,657,996          S20

60,582,201           7,924,205            2,324,205            5,600,000            52,657,996           1272

8,180,270,661     4,261,091,190   4,261,091,190   -                       3,919,179,471     S37

8,180,270,661     4,261,091,190    4,261,091,190    -                       3,919,179,471     1265

1,340,000,000     -                       -                       -                       1,340,000,000     S38

1,340,000,000     -                       -                       -                       1,340,000,000     1007

24,773,750          10,624,000         624,000              10,000,000         14,149,750          S21

23,675,274           10,624,000         624,000               10,000,000         13,051,274           1012

1,098,476             -                       -                       -                       1,098,476             1522

139,617,118        445,850              445,850              -                       139,171,268        S55

139,617,118        445,850               445,850               -                       139,171,268        1498

1,265,099,811     46,278,848         37,778,848         8,500,000           1,218,820,963     S45

1,265,099,811     46,278,848         37,778,848         8,500,000            1,218,820,963     1013

13,438,000          5,712,365           1,232,365           4,480,000           7,725,635            S53

13,438,000           5,712,365            1,232,365            4,480,000            7,725,635             1014

153,627,661        2,602,182           2,182,182           420,000              151,025,479        S47

153,627,661        2,602,182            2,182,182            420,000               151,025,479        1029

101,611,643        52,009,058         7,967,537           44,041,521         49,602,585          S22

92,982,807           51,751,858         7,710,337            44,041,521         41,230,949           1016

8,628,836             257,200               257,200               -                       8,371,636             1057

1,477,803,636     77,607,704         40,998,000         36,609,704         1,400,195,932     S39

1,477,803,636     77,607,704         40,998,000         36,609,704         1,400,195,932     1027

328,127,368        29,413,298         11,105,930         18,307,368         298,714,070        S46

328,127,368        29,413,298         11,105,930         18,307,368         298,714,070        1025

2021

229,800,515        21,749,962         14,208,783         7,541,179           208,050,553        S40

229,800,515        21,749,962         14,208,783         7,541,179            208,050,553        1008

3,035,082,056     369,025,754      28,871,170         340,154,584      2,666,056,302     S23

419,035,059        15,462,219         15,462,219         -                       403,572,840        1058

61,182,653           260,000               260,000               -                       60,922,653           1060

24,842,691           301,201               301,201               -                       24,541,490           1500

7,423,644             413,000               413,000               -                       7,010,644             1533

5,295,376             91,250                 91,250                 -                       5,204,126             1518

272,870,385        272,870,385       -                       272,870,385       -                         1062

67,284,199           67,284,199         -                       67,284,199         -                         1063

30,655,702           98,500                 98,500                 -                       30,557,202           1065

19,461,636           98,500                 98,500                 -                       19,363,136           1066

40,041,383           98,500                 98,500                 -                       39,942,883           1067

27,666,738           98,500                 98,500                 -                       27,568,238           1261

35,751,429           98,500                 98,500                 -                       35,652,929           1068

25,409,092           98,500                 98,500                 -                       25,310,592           1069

25,523,155           98,500                 98,500                 -                       25,424,655           1070

35,089,267           98,500                 98,500                 -                       34,990,767           1071

30,330,142           98,500                 98,500                 -                       30,231,642           1072

30,214,033           98,500                 98,500                 -                       30,115,533           1073

22,467,260           98,500                 98,500                 -                       22,368,760           1075

35,038,878           98,500                 98,500                 -                       34,940,378           1076

32,334,975           98,500                 98,500                 -                       32,236,475           1077

34,748,720           98,500                 98,500                 -                       34,650,220           1514

25,010,082           98,500                 98,500                 -                       24,911,582           1526

8,739,172             83,500                 83,500                 -                       8,655,672             1537

17,802,656           98,500                 98,500                 -                       17,704,156           1079

20,316,726           98,500                 98,500                 -                       20,218,226           1080

10,067,913           83,500                 83,500                 -                       9,984,413             1081

10,390,013           83,500                 83,500                 -                       10,306,513           1082

15,026,039           83,500                 83,500                 -                       14,942,539           1083

21,726,555           98,500                 98,500                 -                       21,628,055           1084

13,270,198           83,500                 83,500                 -                       13,186,698           1085

13,247,546           83,500                 83,500                 -                       13,164,046           1086

15,633,340           83,500                 83,500                 -                       15,549,840           1087

18,593,864           98,500                 98,500                 -                       18,495,364           1088

8,849,488             83,500                 83,500                 -                       8,765,988             1089

16,391,478           83,500                 83,500                 -                       16,307,978           1090

16,030,148           83,500                 83,500                 -                       15,946,648           1091

13,571,299           83,500                 83,500                 -                       13,487,799           1092

14,892,634           83,500                 83,500                 -                       14,809,134           1093
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2021

11,200,000           107,642               107,642               -                       11,092,358           1478

10,805,920          997,028              997,028              -                       9,808,892            S15

10,805,920           997,028               997,028               -                       9,808,892             1275

74,534,645          33,217,972         393,207              32,824,765         41,316,673          S16

74,534,645           33,217,972         393,207               32,824,765         41,316,673           1276

4,500,000            23,250                23,250                -                       4,476,750            S17

4,500,000             23,250                 23,250                 -                       4,476,750             1512

9,406,984            404,000              404,000              -                       9,002,984            S18

9,406,984             404,000               404,000               -                       9,002,984             1515

9,383,760            395,076              395,076              -                       8,988,684            S44

9,383,760             395,076               395,076               -                       8,988,684             1505

58,772,006          1,247,500           1,247,500           -                       57,524,506          S35

58,772,006           1,247,500            1,247,500            -                       57,524,506           1144

6,000,000            144,000              144,000              -                       5,856,000            S56

6,000,000             144,000               144,000               -                       5,856,000             1535

5,000,000            282,400              282,400              -                       4,717,600            S57

5,000,000             282,400               282,400               -                       4,717,600             1540

60,582,201          7,924,205           2,324,205           5,600,000           52,657,996          S20

60,582,201           7,924,205            2,324,205            5,600,000            52,657,996           1272

8,180,270,661     4,261,091,190   4,261,091,190   -                       3,919,179,471     S37

8,180,270,661     4,261,091,190    4,261,091,190    -                       3,919,179,471     1265

1,340,000,000     -                       -                       -                       1,340,000,000     S38

1,340,000,000     -                       -                       -                       1,340,000,000     1007

24,773,750          10,624,000         624,000              10,000,000         14,149,750          S21

23,675,274           10,624,000         624,000               10,000,000         13,051,274           1012

1,098,476             -                       -                       -                       1,098,476             1522

139,617,118        445,850              445,850              -                       139,171,268        S55

139,617,118        445,850               445,850               -                       139,171,268        1498

1,265,099,811     46,278,848         37,778,848         8,500,000           1,218,820,963     S45

1,265,099,811     46,278,848         37,778,848         8,500,000            1,218,820,963     1013

13,438,000          5,712,365           1,232,365           4,480,000           7,725,635            S53

13,438,000           5,712,365            1,232,365            4,480,000            7,725,635             1014

153,627,661        2,602,182           2,182,182           420,000              151,025,479        S47

153,627,661        2,602,182            2,182,182            420,000               151,025,479        1029

101,611,643        52,009,058         7,967,537           44,041,521         49,602,585          S22

92,982,807           51,751,858         7,710,337            44,041,521         41,230,949           1016

8,628,836             257,200               257,200               -                       8,371,636             1057

1,477,803,636     77,607,704         40,998,000         36,609,704         1,400,195,932     S39

1,477,803,636     77,607,704         40,998,000         36,609,704         1,400,195,932     1027

328,127,368        29,413,298         11,105,930         18,307,368         298,714,070        S46

328,127,368        29,413,298         11,105,930         18,307,368         298,714,070        1025

2021

229,800,515        21,749,962         14,208,783         7,541,179           208,050,553        S40

229,800,515        21,749,962         14,208,783         7,541,179            208,050,553        1008

3,035,082,056     369,025,754      28,871,170         340,154,584      2,666,056,302     S23

419,035,059        15,462,219         15,462,219         -                       403,572,840        1058

61,182,653           260,000               260,000               -                       60,922,653           1060

24,842,691           301,201               301,201               -                       24,541,490           1500

7,423,644             413,000               413,000               -                       7,010,644             1533

5,295,376             91,250                 91,250                 -                       5,204,126             1518

272,870,385        272,870,385       -                       272,870,385       -                         1062

67,284,199           67,284,199         -                       67,284,199         -                         1063

30,655,702           98,500                 98,500                 -                       30,557,202           1065

19,461,636           98,500                 98,500                 -                       19,363,136           1066

40,041,383           98,500                 98,500                 -                       39,942,883           1067

27,666,738           98,500                 98,500                 -                       27,568,238           1261

35,751,429           98,500                 98,500                 -                       35,652,929           1068

25,409,092           98,500                 98,500                 -                       25,310,592           1069

25,523,155           98,500                 98,500                 -                       25,424,655           1070

35,089,267           98,500                 98,500                 -                       34,990,767           1071

30,330,142           98,500                 98,500                 -                       30,231,642           1072

30,214,033           98,500                 98,500                 -                       30,115,533           1073

22,467,260           98,500                 98,500                 -                       22,368,760           1075

35,038,878           98,500                 98,500                 -                       34,940,378           1076

32,334,975           98,500                 98,500                 -                       32,236,475           1077

34,748,720           98,500                 98,500                 -                       34,650,220           1514

25,010,082           98,500                 98,500                 -                       24,911,582           1526

8,739,172             83,500                 83,500                 -                       8,655,672             1537

17,802,656           98,500                 98,500                 -                       17,704,156           1079

20,316,726           98,500                 98,500                 -                       20,218,226           1080

10,067,913           83,500                 83,500                 -                       9,984,413             1081

10,390,013           83,500                 83,500                 -                       10,306,513           1082

15,026,039           83,500                 83,500                 -                       14,942,539           1083

21,726,555           98,500                 98,500                 -                       21,628,055           1084

13,270,198           83,500                 83,500                 -                       13,186,698           1085

13,247,546           83,500                 83,500                 -                       13,164,046           1086

15,633,340           83,500                 83,500                 -                       15,549,840           1087

18,593,864           98,500                 98,500                 -                       18,495,364           1088

8,849,488             83,500                 83,500                 -                       8,765,988             1089

16,391,478           83,500                 83,500                 -                       16,307,978           1090

16,030,148           83,500                 83,500                 -                       15,946,648           1091

13,571,299           83,500                 83,500                 -                       13,487,799           1092

14,892,634           83,500                 83,500                 -                       14,809,134           1093

5.
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2021

13,087,976           83,500                 83,500                 -                       13,004,476           1095

19,704,950           98,500                 98,500                 -                       19,606,450           1096

9,247,371             83,500                 83,500                 -                       9,163,871             1097

18,509,742           98,500                 98,500                 -                       18,411,242           1098

15,571,275           83,500                 83,500                 -                       15,487,775           1099

18,085,370           98,500                 98,500                 -                       17,986,870           1100

10,356,067           83,500                 83,500                 -                       10,272,567           1101

15,222,060           83,500                 83,500                 -                       15,138,560           1102

17,632,617           83,500                 83,500                 -                       17,549,117           1103

12,697,693           83,500                 83,500                 -                       12,614,193           1104

14,412,840           83,500                 83,500                 -                       14,329,340           1105

15,541,040           83,500                 83,500                 -                       15,457,540           1106

12,787,089           83,500                 83,500                 -                       12,703,589           1107

13,319,570           83,500                 83,500                 -                       13,236,070           1108

11,638,327           83,500                 83,500                 -                       11,554,827           1109

11,963,057           83,500                 83,500                 -                       11,879,557           1110

9,816,153             83,500                 83,500                 -                       9,732,653             1111

19,918,046           98,500                 98,500                 -                       19,819,546           1112

12,173,311           83,500                 83,500                 -                       12,089,811           1113

12,569,321           83,500                 83,500                 -                       12,485,821           1114

15,503,476           83,500                 83,500                 -                       15,419,976           1115

11,023,579           83,500                 83,500                 -                       10,940,079           1116

10,909,801           83,500                 83,500                 -                       10,826,301           1117

16,793,515           83,500                 83,500                 -                       16,710,015           1118

27,242,831           83,500                 83,500                 -                       27,159,331           1119

22,945,032           98,500                 98,500                 -                       22,846,532           1120

29,711,185           98,500                 98,500                 -                       29,612,685           1121

19,293,067           83,500                 83,500                 -                       19,209,567           1122

18,056,202           83,500                 83,500                 -                       17,972,702           1123

16,804,081           53,000                 53,000                 -                       16,751,081           1541

8,712,241             83,500                 83,500                 -                       8,628,741             1504

199,756,513        1,375,000            1,375,000            -                       198,381,513        1501

216,469,227        1,375,000            1,375,000            -                       215,094,227        1521

190,924,076        1,375,000            1,375,000            -                       189,549,076        1502

250,394,618        1,375,000            1,375,000            -                       249,019,618        1520

154,063,169        1,322,000            1,322,000            -                       152,741,169        1503

2021

628,277,202        12,265,000         765,000              11,500,000         616,012,202        S48

601,351,428        11,766,500         266,500               11,500,000         589,584,928        1129

5,059,606             113,500               113,500               -                       4,946,106             1142

4,839,963             20,000                 20,000                 -                       4,819,963             1482

17,026,205           365,000               365,000               -                       16,661,205           1263

40,705,991          1,910,000           1,910,000           -                       38,795,991          S24

40,705,991           1,910,000            1,910,000            -                       38,795,991           1141

180,692,212        19,210,000         2,160,000           17,050,000         161,482,212        S25

47,353,724           17,275,000         225,000               17,050,000         30,078,724           1130

17,391,614           85,000                 85,000                 -                       17,306,614           1131

11,075,621           120,000               120,000               -                       10,955,621           1132

9,267,293             90,000                 90,000                 -                       9,177,293             1133

10,607,465           168,000               168,000               -                       10,439,465           1134

11,432,268           110,000               110,000               -                       11,322,268           1135

3,444,381             81,500                 81,500                 -                       3,362,881             1136

2,833,609             78,500                 78,500                 -                       2,755,109             1137

13,522,489           235,000               235,000               -                       13,287,489           1139

6,408,078             118,500               118,500               -                       6,289,578             1140

13,811,050           121,500               121,500               -                       13,689,550           1484

5,788,237             65,000                 65,000                 -                       5,723,237             1266

10,105,284           132,000               132,000               -                       9,973,284             1523

4,771,498             70,000                 70,000                 -                       4,701,498             1524

12,879,601           460,000               460,000               -                       12,419,601           1527

346,756,718        3,173,431           3,173,431           -                       343,583,287        S26

81,868,458           1,464,459            1,464,459            -                       80,403,999           1147

8,173,236             345,442               345,442               -                       7,827,794             1148

29,653,575           -                       -                       -                       29,653,575           1149

17,080,594           57,825                 57,825                 -                       17,022,769           1150

12,337,038           76,086                 76,086                 -                       12,260,952           1151

13,834,590           210,880               210,880               -                       13,623,710           1152

9,935,928             342,387               342,387               -                       9,593,541             1153

32,811,687           181,239               181,239               -                       32,630,448           1154

17,187,346           78,183                 78,183                 -                       17,109,163           1155

12,007,827           150,000               150,000               -                       11,857,827           1157

12,134,230           49,179                 49,179                 -                       12,085,051           1158

14,615,688           -                       -                       -                       14,615,688           1159

9,295,880             -                       -                       -                       9,295,880             1160

10,510,138           -                       -                       -                       10,510,138           1161

10,176,353           40,000                 40,000                 -                       10,136,353           1162

14,225,199           71,551                 71,551                 -                       14,153,648           1274

14,194,173           -                       -                       -                       14,194,173           1519
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2021

13,087,976           83,500                 83,500                 -                       13,004,476           1095

19,704,950           98,500                 98,500                 -                       19,606,450           1096

9,247,371             83,500                 83,500                 -                       9,163,871             1097

18,509,742           98,500                 98,500                 -                       18,411,242           1098

15,571,275           83,500                 83,500                 -                       15,487,775           1099

18,085,370           98,500                 98,500                 -                       17,986,870           1100

10,356,067           83,500                 83,500                 -                       10,272,567           1101

15,222,060           83,500                 83,500                 -                       15,138,560           1102

17,632,617           83,500                 83,500                 -                       17,549,117           1103

12,697,693           83,500                 83,500                 -                       12,614,193           1104

14,412,840           83,500                 83,500                 -                       14,329,340           1105

15,541,040           83,500                 83,500                 -                       15,457,540           1106

12,787,089           83,500                 83,500                 -                       12,703,589           1107

13,319,570           83,500                 83,500                 -                       13,236,070           1108

11,638,327           83,500                 83,500                 -                       11,554,827           1109

11,963,057           83,500                 83,500                 -                       11,879,557           1110

9,816,153             83,500                 83,500                 -                       9,732,653             1111

19,918,046           98,500                 98,500                 -                       19,819,546           1112

12,173,311           83,500                 83,500                 -                       12,089,811           1113

12,569,321           83,500                 83,500                 -                       12,485,821           1114

15,503,476           83,500                 83,500                 -                       15,419,976           1115

11,023,579           83,500                 83,500                 -                       10,940,079           1116

10,909,801           83,500                 83,500                 -                       10,826,301           1117

16,793,515           83,500                 83,500                 -                       16,710,015           1118

27,242,831           83,500                 83,500                 -                       27,159,331           1119

22,945,032           98,500                 98,500                 -                       22,846,532           1120

29,711,185           98,500                 98,500                 -                       29,612,685           1121

19,293,067           83,500                 83,500                 -                       19,209,567           1122

18,056,202           83,500                 83,500                 -                       17,972,702           1123

16,804,081           53,000                 53,000                 -                       16,751,081           1541

8,712,241             83,500                 83,500                 -                       8,628,741             1504

199,756,513        1,375,000            1,375,000            -                       198,381,513        1501

216,469,227        1,375,000            1,375,000            -                       215,094,227        1521

190,924,076        1,375,000            1,375,000            -                       189,549,076        1502

250,394,618        1,375,000            1,375,000            -                       249,019,618        1520

154,063,169        1,322,000            1,322,000            -                       152,741,169        1503

2021

628,277,202        12,265,000         765,000              11,500,000         616,012,202        S48

601,351,428        11,766,500         266,500               11,500,000         589,584,928        1129

5,059,606             113,500               113,500               -                       4,946,106             1142

4,839,963             20,000                 20,000                 -                       4,819,963             1482

17,026,205           365,000               365,000               -                       16,661,205           1263

40,705,991          1,910,000           1,910,000           -                       38,795,991          S24

40,705,991           1,910,000            1,910,000            -                       38,795,991           1141

180,692,212        19,210,000         2,160,000           17,050,000         161,482,212        S25

47,353,724           17,275,000         225,000               17,050,000         30,078,724           1130

17,391,614           85,000                 85,000                 -                       17,306,614           1131

11,075,621           120,000               120,000               -                       10,955,621           1132

9,267,293             90,000                 90,000                 -                       9,177,293             1133

10,607,465           168,000               168,000               -                       10,439,465           1134

11,432,268           110,000               110,000               -                       11,322,268           1135

3,444,381             81,500                 81,500                 -                       3,362,881             1136

2,833,609             78,500                 78,500                 -                       2,755,109             1137

13,522,489           235,000               235,000               -                       13,287,489           1139

6,408,078             118,500               118,500               -                       6,289,578             1140

13,811,050           121,500               121,500               -                       13,689,550           1484

5,788,237             65,000                 65,000                 -                       5,723,237             1266

10,105,284           132,000               132,000               -                       9,973,284             1523

4,771,498             70,000                 70,000                 -                       4,701,498             1524

12,879,601           460,000               460,000               -                       12,419,601           1527

346,756,718        3,173,431           3,173,431           -                       343,583,287        S26

81,868,458           1,464,459            1,464,459            -                       80,403,999           1147

8,173,236             345,442               345,442               -                       7,827,794             1148

29,653,575           -                       -                       -                       29,653,575           1149

17,080,594           57,825                 57,825                 -                       17,022,769           1150

12,337,038           76,086                 76,086                 -                       12,260,952           1151

13,834,590           210,880               210,880               -                       13,623,710           1152

9,935,928             342,387               342,387               -                       9,593,541             1153

32,811,687           181,239               181,239               -                       32,630,448           1154

17,187,346           78,183                 78,183                 -                       17,109,163           1155

12,007,827           150,000               150,000               -                       11,857,827           1157

12,134,230           49,179                 49,179                 -                       12,085,051           1158

14,615,688           -                       -                       -                       14,615,688           1159

9,295,880             -                       -                       -                       9,295,880             1160

10,510,138           -                       -                       -                       10,510,138           1161

10,176,353           40,000                 40,000                 -                       10,136,353           1162

14,225,199           71,551                 71,551                 -                       14,153,648           1274

14,194,173           -                       -                       -                       14,194,173           1519
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2021

24,136,331           106,200               106,200               -                       24,030,131           1525

2,578,447             -                       -                       -                       2,578,447             1536

2,158,204,105     317,485,348      59,963,700         257,521,648      1,840,718,757     S27

880,064,499        306,071,648       48,550,000         257,521,648       573,992,851        1163

33,509,590           200,000               200,000               -                       33,309,590           1164

27,675,029           70,000                 70,000                 -                       27,605,029           1191

24,922,714           105,000               105,000               -                       24,817,714           1507

122,909,260        2,882,300            2,882,300            -                       120,026,960        1168

48,641,456           315,000               315,000               -                       48,326,456           1170

104,283,617        2,000,000            2,000,000            -                       102,283,617        1172

113,844,062        1,050,000            1,050,000            -                       112,794,062        1171

84,879,000           350,000               350,000               -                       84,529,000           1173

83,247,767           560,000               560,000               -                       82,687,767           1174

66,682,479           450,000               450,000               -                       66,232,479           1175

65,164,959           491,400               491,400               -                       64,673,559           1176

52,555,361           320,000               320,000               -                       52,235,361           1177

53,513,050           320,000               320,000               -                       53,193,050           1497

43,643,483           320,000               320,000               -                       43,323,483           1178

54,890,074           200,000               200,000               -                       54,690,074           1179

20,454,353           320,000               320,000               -                       20,134,353           1180

42,017,328           220,000               220,000               -                       41,797,328           1181

45,776,488           300,000               300,000               -                       45,476,488           1182

78,314,184           220,000               220,000               -                       78,094,184           1183

68,854,593           300,000               300,000               -                       68,554,593           1184

35,035,343           320,000               320,000               -                       34,715,343           1185

7,325,416             100,000               100,000               -                       7,225,416             1186

184,595,783        1,450,000           1,450,000           -                       183,145,783        S58

184,595,783        1,450,000            1,450,000            -                       183,145,783        1167

192,473,027        725,000              725,000              -                       191,748,027        S59

192,473,027        725,000               725,000               -                       191,748,027        1169

1,271,772,827     79,225,714         49,831,419         29,394,295         1,192,547,113     S42

957,284,495        46,568,711         29,174,416         17,394,295         910,715,784        1166

29,238,347           400,000               400,000               -                       28,838,347           1187

285,249,985        32,257,003         20,257,003         12,000,000         252,992,982        1188

1,199,688,894     555,395              555,395              -                       1,199,133,499     S41

1,199,688,894     555,395               555,395               -                       1,199,133,499     1250

356,498,856        73,044,545         58,044,545         15,000,000         283,454,311        S28

343,795,950        72,809,545         57,809,545         15,000,000         270,986,405        1202

1,249,770             -                       -                       -                       1,249,770             1517

11,453,136           235,000               235,000               -                       11,218,136           1511

60,284,989          17,199,000         1,008,000           16,191,000         43,085,989          S50

2021

44,422,853           16,963,000         772,000               16,191,000         27,459,853           1530

15,862,136           236,000               236,000               -                       15,626,136           1232

26,474,807          1,246,040           1,246,040           -                       25,228,767          S29

26,474,807           1,246,040            1,246,040            -                       25,228,767           1204

380,270,270        231,008,550      4,802,500           226,206,050      149,261,720        S30

380,270,270        231,008,550       4,802,500            226,206,050       149,261,720        1215

58,207,638          6,489,936           1,169,936           5,320,000           51,717,702          S52

17,406,054           2,681,029            361,029               2,320,000            14,725,025           1532

15,341,995           3,147,451            147,451               3,000,000            12,194,544           1271

6,938,246             189,522               189,522               -                       6,748,724             1269

6,227,491             287,800               287,800               -                       5,939,691             1210

5,982,032             100,321               100,321               -                       5,881,711             1211

2,009,834             6,247                   6,247                   -                       2,003,587             1213

4,301,986             77,566                 77,566                 -                       4,224,420             1506

2,404,481,140     2,156,350,489   9,759,783           2,146,590,706   248,130,651        S31

2,358,131,077     2,150,546,286    3,955,580            2,146,590,706    207,584,791        1224

11,476,677           3,534,941            3,534,941            -                       7,941,736             1483

19,126,119           1,018,762            1,018,762            -                       18,107,357           1011

15,747,267           1,250,500            1,250,500            -                       14,496,767           1026

94,401,384          47,792,653         47,792,653         -                       46,608,731          S51

14,895,740           1,702,899            1,702,899            -                       13,192,841           1531

71,093,982           44,111,442         44,111,442         -                       26,982,540           1238

8,411,662             1,978,312            1,978,312            -                       6,433,350             1239

99,919,061          46,383,374         6,280,874           40,102,500         53,535,687          S32

99,919,061           46,383,374         6,280,874            40,102,500         53,535,687           1233

186,820,397        30,930,551         4,296,649           26,633,902         155,889,846        S33

176,820,397        30,751,002         4,117,100            26,633,902         146,069,395        1240

7,000,000             132,000               132,000               -                       6,868,000             1241

3,000,000             47,549                 47,549                 -                       2,952,451             1534

144,119,108        16,366,413         16,366,413         -                       127,752,695        S34

92,746,509           15,737,813         15,737,813         -                       77,008,696           1229

32,360,136           407,600               407,600               -                       31,952,536           1228

3,108,400             66,000                 66,000                 -                       3,042,400             1230

15,904,063           155,000               155,000               -                       15,749,063           1231

327,374,613        41,619,990         4,114,990           37,505,000         285,754,623        S36

102,298,928        27,295,000         1,915,000            25,380,000         75,003,928           1510

44,191,798           -                       -                       -                       44,191,798           1196

12,850,959           -                       -                       -                       12,850,959           1539

10,515,209           -                       -                       -                       10,515,209           1197

18,859,298           -                       -                       -                       18,859,298           1516

105,467,287        14,324,990         2,199,990            12,125,000         91,142,297           1192
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2021

24,136,331           106,200               106,200               -                       24,030,131           1525

2,578,447             -                       -                       -                       2,578,447             1536

2,158,204,105     317,485,348      59,963,700         257,521,648      1,840,718,757     S27

880,064,499        306,071,648       48,550,000         257,521,648       573,992,851        1163

33,509,590           200,000               200,000               -                       33,309,590           1164

27,675,029           70,000                 70,000                 -                       27,605,029           1191

24,922,714           105,000               105,000               -                       24,817,714           1507

122,909,260        2,882,300            2,882,300            -                       120,026,960        1168

48,641,456           315,000               315,000               -                       48,326,456           1170

104,283,617        2,000,000            2,000,000            -                       102,283,617        1172

113,844,062        1,050,000            1,050,000            -                       112,794,062        1171

84,879,000           350,000               350,000               -                       84,529,000           1173

83,247,767           560,000               560,000               -                       82,687,767           1174

66,682,479           450,000               450,000               -                       66,232,479           1175

65,164,959           491,400               491,400               -                       64,673,559           1176

52,555,361           320,000               320,000               -                       52,235,361           1177

53,513,050           320,000               320,000               -                       53,193,050           1497

43,643,483           320,000               320,000               -                       43,323,483           1178

54,890,074           200,000               200,000               -                       54,690,074           1179

20,454,353           320,000               320,000               -                       20,134,353           1180

42,017,328           220,000               220,000               -                       41,797,328           1181

45,776,488           300,000               300,000               -                       45,476,488           1182

78,314,184           220,000               220,000               -                       78,094,184           1183

68,854,593           300,000               300,000               -                       68,554,593           1184

35,035,343           320,000               320,000               -                       34,715,343           1185

7,325,416             100,000               100,000               -                       7,225,416             1186

184,595,783        1,450,000           1,450,000           -                       183,145,783        S58

184,595,783        1,450,000            1,450,000            -                       183,145,783        1167

192,473,027        725,000              725,000              -                       191,748,027        S59

192,473,027        725,000               725,000               -                       191,748,027        1169

1,271,772,827     79,225,714         49,831,419         29,394,295         1,192,547,113     S42

957,284,495        46,568,711         29,174,416         17,394,295         910,715,784        1166

29,238,347           400,000               400,000               -                       28,838,347           1187

285,249,985        32,257,003         20,257,003         12,000,000         252,992,982        1188

1,199,688,894     555,395              555,395              -                       1,199,133,499     S41

1,199,688,894     555,395               555,395               -                       1,199,133,499     1250

356,498,856        73,044,545         58,044,545         15,000,000         283,454,311        S28

343,795,950        72,809,545         57,809,545         15,000,000         270,986,405        1202

1,249,770             -                       -                       -                       1,249,770             1517

11,453,136           235,000               235,000               -                       11,218,136           1511

60,284,989          17,199,000         1,008,000           16,191,000         43,085,989          S50

2021

44,422,853           16,963,000         772,000               16,191,000         27,459,853           1530

15,862,136           236,000               236,000               -                       15,626,136           1232

26,474,807          1,246,040           1,246,040           -                       25,228,767          S29

26,474,807           1,246,040            1,246,040            -                       25,228,767           1204

380,270,270        231,008,550      4,802,500           226,206,050      149,261,720        S30

380,270,270        231,008,550       4,802,500            226,206,050       149,261,720        1215

58,207,638          6,489,936           1,169,936           5,320,000           51,717,702          S52

17,406,054           2,681,029            361,029               2,320,000            14,725,025           1532

15,341,995           3,147,451            147,451               3,000,000            12,194,544           1271

6,938,246             189,522               189,522               -                       6,748,724             1269

6,227,491             287,800               287,800               -                       5,939,691             1210

5,982,032             100,321               100,321               -                       5,881,711             1211

2,009,834             6,247                   6,247                   -                       2,003,587             1213

4,301,986             77,566                 77,566                 -                       4,224,420             1506

2,404,481,140     2,156,350,489   9,759,783           2,146,590,706   248,130,651        S31

2,358,131,077     2,150,546,286    3,955,580            2,146,590,706    207,584,791        1224

11,476,677           3,534,941            3,534,941            -                       7,941,736             1483

19,126,119           1,018,762            1,018,762            -                       18,107,357           1011

15,747,267           1,250,500            1,250,500            -                       14,496,767           1026

94,401,384          47,792,653         47,792,653         -                       46,608,731          S51

14,895,740           1,702,899            1,702,899            -                       13,192,841           1531

71,093,982           44,111,442         44,111,442         -                       26,982,540           1238

8,411,662             1,978,312            1,978,312            -                       6,433,350             1239

99,919,061          46,383,374         6,280,874           40,102,500         53,535,687          S32

99,919,061           46,383,374         6,280,874            40,102,500         53,535,687           1233

186,820,397        30,930,551         4,296,649           26,633,902         155,889,846        S33

176,820,397        30,751,002         4,117,100            26,633,902         146,069,395        1240

7,000,000             132,000               132,000               -                       6,868,000             1241

3,000,000             47,549                 47,549                 -                       2,952,451             1534

144,119,108        16,366,413         16,366,413         -                       127,752,695        S34

92,746,509           15,737,813         15,737,813         -                       77,008,696           1229

32,360,136           407,600               407,600               -                       31,952,536           1228

3,108,400             66,000                 66,000                 -                       3,042,400             1230

15,904,063           155,000               155,000               -                       15,749,063           1231

327,374,613        41,619,990         4,114,990           37,505,000         285,754,623        S36

102,298,928        27,295,000         1,915,000            25,380,000         75,003,928           1510

44,191,798           -                       -                       -                       44,191,798           1196

12,850,959           -                       -                       -                       12,850,959           1539

10,515,209           -                       -                       -                       10,515,209           1197

18,859,298           -                       -                       -                       18,859,298           1516

105,467,287        14,324,990         2,199,990            12,125,000         91,142,297           1192
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2021

33,191,134           -                       -                       -                       33,191,134           1194

1,281,474,431     -                       -                       -                       1,281,474,431     S43

130,119,082        -                       -                       -                       130,119,082        1477

62,500,532           -                       -                       -                       62,500,532           1277

36,272,966           -                       -                       -                       36,272,966           1476

27,402,306           -                       -                       -                       27,402,306           1304

8,559,220             -                       -                       -                       8,559,220             1281

3,812,239             -                       -                       -                       3,812,239             1280

3,492,965             -                       -                       -                       3,492,965             1282

3,711,353             -                       -                       -                       3,711,353             1283

3,293,899             -                       -                       -                       3,293,899             1284

8,065,588             -                       -                       -                       8,065,588             1285

10,355,131           -                       -                       -                       10,355,131           1286

6,561,568             -                       -                       -                       6,561,568             1287

3,222,347             -                       -                       -                       3,222,347             1288

10,935,880           -                       -                       -                       10,935,880           1289

5,173,951             -                       -                       -                       5,173,951             1290

4,264,495             -                       -                       -                       4,264,495             1291

3,090,734             -                       -                       -                       3,090,734             1292

3,438,872             -                       -                       -                       3,438,872             1293

7,107,484             -                       -                       -                       7,107,484             1294

7,692,480             -                       -                       -                       7,692,480             1295

8,785,703             -                       -                       -                       8,785,703             1296

3,463,561             -                       -                       -                       3,463,561             1297

3,250,644             -                       -                       -                       3,250,644             1298

2,870,549             -                       -                       -                       2,870,549             1299

5,969,848             -                       -                       -                       5,969,848             1300

4,583,655             -                       -                       -                       4,583,655             1301

8,945,624             -                       -                       -                       8,945,624             1302

3,416,219             -                       -                       -                       3,416,219             1303

5,483,161             -                       -                       -                       5,483,161             1305

5,010,430             -                       -                       -                       5,010,430             1306

4,806,818             -                       -                       -                       4,806,818             1307

6,274,662             -                       -                       -                       6,274,662             1308

9,053,116             -                       -                       -                       9,053,116             1309

6,082,794             -                       -                       -                       6,082,794             1310

3,078,723             -                       -                       -                       3,078,723             1311

4,289,443             -                       -                       -                       4,289,443             1312

4,819,904             -                       -                       -                       4,819,904             1313

4,247,037             -                       -                       -                       4,247,037             1314

3,648,877             -                       -                       -                       3,648,877             1315

2021

6,375,961             -                       -                       -                       6,375,961             1316

3,535,881             -                       -                       -                       3,535,881             1317

3,520,278             -                       -                       -                       3,520,278             1318

3,732,818             -                       -                       -                       3,732,818             1319

5,296,296             -                       -                       -                       5,296,296             1320

4,314,143             -                       -                       -                       4,314,143             1321

9,278,477             -                       -                       -                       9,278,477             1322

8,442,752             -                       -                       -                       8,442,752             1323

7,355,310             -                       -                       -                       7,355,310             1324

3,350,007             -                       -                       -                       3,350,007             1325

7,184,636             -                       -                       -                       7,184,636             1326

3,819,120             -                       -                       -                       3,819,120             1327

3,085,709             -                       -                       -                       3,085,709             1328

4,137,046             -                       -                       -                       4,137,046             1329

4,447,392             -                       -                       -                       4,447,392             1330

3,594,339             -                       -                       -                       3,594,339             1331

4,303,779             -                       -                       -                       4,303,779             1332

2,484,044             -                       -                       -                       2,484,044             1333

6,337,769             -                       -                       -                       6,337,769             1334

6,709,407             -                       -                       -                       6,709,407             1335

2,455,479             -                       -                       -                       2,455,479             1336

7,515,489             -                       -                       -                       7,515,489             1337

8,867,636             -                       -                       -                       8,867,636             1338

7,500,713             -                       -                       -                       7,500,713             1339

3,253,872             -                       -                       -                       3,253,872             1340

3,415,624             -                       -                       -                       3,415,624             1341

3,153,288             -                       -                       -                       3,153,288             1342

5,628,958             -                       -                       -                       5,628,958             1343

6,357,921             -                       -                       -                       6,357,921             1344

11,342,844           -                       -                       -                       11,342,844           1345

4,113,860             -                       -                       -                       4,113,860             1346

3,387,441             -                       -                       -                       3,387,441             1347

3,211,307             -                       -                       -                       3,211,307             1348

6,438,629             -                       -                       -                       6,438,629             1349

5,586,125             -                       -                       -                       5,586,125             1350

7,517,683             -                       -                       -                       7,517,683             1351

3,051,129             -                       -                       -                       3,051,129             1352

3,536,682             -                       -                       -                       3,536,682             1353

7,166,540             -                       -                       -                       7,166,540             1354

3,143,315             -                       -                       -                       3,143,315             1355

2,807,431             -                       -                       -                       2,807,431             1356
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2021

33,191,134           -                       -                       -                       33,191,134           1194

1,281,474,431     -                       -                       -                       1,281,474,431     S43

130,119,082        -                       -                       -                       130,119,082        1477

62,500,532           -                       -                       -                       62,500,532           1277

36,272,966           -                       -                       -                       36,272,966           1476

27,402,306           -                       -                       -                       27,402,306           1304

8,559,220             -                       -                       -                       8,559,220             1281

3,812,239             -                       -                       -                       3,812,239             1280

3,492,965             -                       -                       -                       3,492,965             1282

3,711,353             -                       -                       -                       3,711,353             1283

3,293,899             -                       -                       -                       3,293,899             1284

8,065,588             -                       -                       -                       8,065,588             1285

10,355,131           -                       -                       -                       10,355,131           1286

6,561,568             -                       -                       -                       6,561,568             1287

3,222,347             -                       -                       -                       3,222,347             1288

10,935,880           -                       -                       -                       10,935,880           1289

5,173,951             -                       -                       -                       5,173,951             1290

4,264,495             -                       -                       -                       4,264,495             1291

3,090,734             -                       -                       -                       3,090,734             1292

3,438,872             -                       -                       -                       3,438,872             1293

7,107,484             -                       -                       -                       7,107,484             1294

7,692,480             -                       -                       -                       7,692,480             1295

8,785,703             -                       -                       -                       8,785,703             1296

3,463,561             -                       -                       -                       3,463,561             1297

3,250,644             -                       -                       -                       3,250,644             1298

2,870,549             -                       -                       -                       2,870,549             1299

5,969,848             -                       -                       -                       5,969,848             1300

4,583,655             -                       -                       -                       4,583,655             1301

8,945,624             -                       -                       -                       8,945,624             1302

3,416,219             -                       -                       -                       3,416,219             1303

5,483,161             -                       -                       -                       5,483,161             1305

5,010,430             -                       -                       -                       5,010,430             1306

4,806,818             -                       -                       -                       4,806,818             1307

6,274,662             -                       -                       -                       6,274,662             1308

9,053,116             -                       -                       -                       9,053,116             1309

6,082,794             -                       -                       -                       6,082,794             1310

3,078,723             -                       -                       -                       3,078,723             1311

4,289,443             -                       -                       -                       4,289,443             1312

4,819,904             -                       -                       -                       4,819,904             1313

4,247,037             -                       -                       -                       4,247,037             1314

3,648,877             -                       -                       -                       3,648,877             1315

2021

6,375,961             -                       -                       -                       6,375,961             1316

3,535,881             -                       -                       -                       3,535,881             1317

3,520,278             -                       -                       -                       3,520,278             1318

3,732,818             -                       -                       -                       3,732,818             1319

5,296,296             -                       -                       -                       5,296,296             1320

4,314,143             -                       -                       -                       4,314,143             1321

9,278,477             -                       -                       -                       9,278,477             1322

8,442,752             -                       -                       -                       8,442,752             1323

7,355,310             -                       -                       -                       7,355,310             1324

3,350,007             -                       -                       -                       3,350,007             1325

7,184,636             -                       -                       -                       7,184,636             1326

3,819,120             -                       -                       -                       3,819,120             1327

3,085,709             -                       -                       -                       3,085,709             1328

4,137,046             -                       -                       -                       4,137,046             1329

4,447,392             -                       -                       -                       4,447,392             1330

3,594,339             -                       -                       -                       3,594,339             1331

4,303,779             -                       -                       -                       4,303,779             1332

2,484,044             -                       -                       -                       2,484,044             1333

6,337,769             -                       -                       -                       6,337,769             1334

6,709,407             -                       -                       -                       6,709,407             1335

2,455,479             -                       -                       -                       2,455,479             1336

7,515,489             -                       -                       -                       7,515,489             1337

8,867,636             -                       -                       -                       8,867,636             1338

7,500,713             -                       -                       -                       7,500,713             1339

3,253,872             -                       -                       -                       3,253,872             1340

3,415,624             -                       -                       -                       3,415,624             1341

3,153,288             -                       -                       -                       3,153,288             1342

5,628,958             -                       -                       -                       5,628,958             1343

6,357,921             -                       -                       -                       6,357,921             1344

11,342,844           -                       -                       -                       11,342,844           1345

4,113,860             -                       -                       -                       4,113,860             1346

3,387,441             -                       -                       -                       3,387,441             1347

3,211,307             -                       -                       -                       3,211,307             1348

6,438,629             -                       -                       -                       6,438,629             1349

5,586,125             -                       -                       -                       5,586,125             1350

7,517,683             -                       -                       -                       7,517,683             1351

3,051,129             -                       -                       -                       3,051,129             1352

3,536,682             -                       -                       -                       3,536,682             1353

7,166,540             -                       -                       -                       7,166,540             1354

3,143,315             -                       -                       -                       3,143,315             1355

2,807,431             -                       -                       -                       2,807,431             1356

5.
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2021

4,539,027             -                       -                       -                       4,539,027             1357

2,849,211             -                       -                       -                       2,849,211             1358

2,777,282             -                       -                       -                       2,777,282             1359

4,303,027             -                       -                       -                       4,303,027             1360

3,228,511             -                       -                       -                       3,228,511             1361

10,191,794           -                       -                       -                       10,191,794           1362

6,515,508             -                       -                       -                       6,515,508             1363

3,978,150             -                       -                       -                       3,978,150             1364

2,219,115             -                       -                       -                       2,219,115             1365

2,296,227             -                       -                       -                       2,296,227             1366

4,275,620             -                       -                       -                       4,275,620             1367

6,219,158             -                       -                       -                       6,219,158             1368

9,673,386             -                       -                       -                       9,673,386             1369

14,638,553           -                       -                       -                       14,638,553           1370

5,748,134             -                       -                       -                       5,748,134             1371

3,507,456             -                       -                       -                       3,507,456             1372

8,174,961             -                       -                       -                       8,174,961             1373

9,420,748             -                       -                       -                       9,420,748             1279

5,261,231             -                       -                       -                       5,261,231             1374

4,980,080             -                       -                       -                       4,980,080             1375

5,354,453             -                       -                       -                       5,354,453             1376

5,371,258             -                       -                       -                       5,371,258             1377

6,379,160             -                       -                       -                       6,379,160             1378

4,378,868             -                       -                       -                       4,378,868             1379

10,787,979           -                       -                       -                       10,787,979           1380

7,374,817             -                       -                       -                       7,374,817             1381

6,254,419             -                       -                       -                       6,254,419             1382

6,980,733             -                       -                       -                       6,980,733             1383

4,508,108             -                       -                       -                       4,508,108             1384

4,931,962             -                       -                       -                       4,931,962             1385

4,044,513             -                       -                       -                       4,044,513             1386

3,523,122             -                       -                       -                       3,523,122             1387

3,363,553             -                       -                       -                       3,363,553             1388

3,269,977             -                       -                       -                       3,269,977             1389

4,177,287             -                       -                       -                       4,177,287             1390

6,733,758             -                       -                       -                       6,733,758             1391

3,166,863             -                       -                       -                       3,166,863             1392

4,086,758             -                       -                       -                       4,086,758             1393

2,861,937             -                       -                       -                       2,861,937             1394

7,948,549             -                       -                       -                       7,948,549             1395

2,639,463             -                       -                       -                       2,639,463             1396

2021

3,795,261             -                       -                       -                       3,795,261             1397

3,697,287             -                       -                       -                       3,697,287             1398

2,012,062             -                       -                       -                       2,012,062             1399

4,067,792             -                       -                       -                       4,067,792             1400

9,810,436             -                       -                       -                       9,810,436             1401

4,371,990             -                       -                       -                       4,371,990             1402

2,718,359             -                       -                       -                       2,718,359             1403

1,421,670             -                       -                       -                       1,421,670             1404

3,054,515             -                       -                       -                       3,054,515             1405

3,619,534             -                       -                       -                       3,619,534             1406

1,677,434             -                       -                       -                       1,677,434             1407

5,459,985             -                       -                       -                       5,459,985             1408

1,893,891             -                       -                       -                       1,893,891             1409

2,424,429             -                       -                       -                       2,424,429             1410

5,623,477             -                       -                       -                       5,623,477             1411

4,428,903             -                       -                       -                       4,428,903             1412

2,801,453             -                       -                       -                       2,801,453             1413

4,337,351             -                       -                       -                       4,337,351             1414

4,556,334             -                       -                       -                       4,556,334             1415

2,583,637             -                       -                       -                       2,583,637             1416

5,203,815             -                       -                       -                       5,203,815             1417

4,678,193             -                       -                       -                       4,678,193             1418

4,519,943             -                       -                       -                       4,519,943             1419

3,405,622             -                       -                       -                       3,405,622             1420

2,903,866             -                       -                       -                       2,903,866             1421

7,344,127             -                       -                       -                       7,344,127             1422

5,828,246             -                       -                       -                       5,828,246             1423

4,624,760             -                       -                       -                       4,624,760             1424

4,298,156             -                       -                       -                       4,298,156             1425

2,811,272             -                       -                       -                       2,811,272             1426

4,015,220             -                       -                       -                       4,015,220             1427

3,671,494             -                       -                       -                       3,671,494             1429

9,875,812             -                       -                       -                       9,875,812             1430

7,625,205             -                       -                       -                       7,625,205             1431

3,254,326             -                       -                       -                       3,254,326             1432

5,262,439             -                       -                       -                       5,262,439             1433

4,666,983             -                       -                       -                       4,666,983             1434

3,397,765             -                       -                       -                       3,397,765             1435

6,110,707             -                       -                       -                       6,110,707             1436

3,426,179             -                       -                       -                       3,426,179             1437

2,706,073             -                       -                       -                       2,706,073             1438
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2021

4,539,027             -                       -                       -                       4,539,027             1357

2,849,211             -                       -                       -                       2,849,211             1358

2,777,282             -                       -                       -                       2,777,282             1359

4,303,027             -                       -                       -                       4,303,027             1360

3,228,511             -                       -                       -                       3,228,511             1361

10,191,794           -                       -                       -                       10,191,794           1362

6,515,508             -                       -                       -                       6,515,508             1363

3,978,150             -                       -                       -                       3,978,150             1364

2,219,115             -                       -                       -                       2,219,115             1365

2,296,227             -                       -                       -                       2,296,227             1366

4,275,620             -                       -                       -                       4,275,620             1367

6,219,158             -                       -                       -                       6,219,158             1368

9,673,386             -                       -                       -                       9,673,386             1369

14,638,553           -                       -                       -                       14,638,553           1370

5,748,134             -                       -                       -                       5,748,134             1371

3,507,456             -                       -                       -                       3,507,456             1372

8,174,961             -                       -                       -                       8,174,961             1373

9,420,748             -                       -                       -                       9,420,748             1279

5,261,231             -                       -                       -                       5,261,231             1374

4,980,080             -                       -                       -                       4,980,080             1375

5,354,453             -                       -                       -                       5,354,453             1376

5,371,258             -                       -                       -                       5,371,258             1377

6,379,160             -                       -                       -                       6,379,160             1378

4,378,868             -                       -                       -                       4,378,868             1379

10,787,979           -                       -                       -                       10,787,979           1380

7,374,817             -                       -                       -                       7,374,817             1381

6,254,419             -                       -                       -                       6,254,419             1382

6,980,733             -                       -                       -                       6,980,733             1383

4,508,108             -                       -                       -                       4,508,108             1384

4,931,962             -                       -                       -                       4,931,962             1385

4,044,513             -                       -                       -                       4,044,513             1386

3,523,122             -                       -                       -                       3,523,122             1387

3,363,553             -                       -                       -                       3,363,553             1388

3,269,977             -                       -                       -                       3,269,977             1389

4,177,287             -                       -                       -                       4,177,287             1390

6,733,758             -                       -                       -                       6,733,758             1391

3,166,863             -                       -                       -                       3,166,863             1392

4,086,758             -                       -                       -                       4,086,758             1393

2,861,937             -                       -                       -                       2,861,937             1394

7,948,549             -                       -                       -                       7,948,549             1395

2,639,463             -                       -                       -                       2,639,463             1396

2021

3,795,261             -                       -                       -                       3,795,261             1397

3,697,287             -                       -                       -                       3,697,287             1398

2,012,062             -                       -                       -                       2,012,062             1399

4,067,792             -                       -                       -                       4,067,792             1400

9,810,436             -                       -                       -                       9,810,436             1401

4,371,990             -                       -                       -                       4,371,990             1402

2,718,359             -                       -                       -                       2,718,359             1403

1,421,670             -                       -                       -                       1,421,670             1404

3,054,515             -                       -                       -                       3,054,515             1405

3,619,534             -                       -                       -                       3,619,534             1406

1,677,434             -                       -                       -                       1,677,434             1407

5,459,985             -                       -                       -                       5,459,985             1408

1,893,891             -                       -                       -                       1,893,891             1409

2,424,429             -                       -                       -                       2,424,429             1410

5,623,477             -                       -                       -                       5,623,477             1411

4,428,903             -                       -                       -                       4,428,903             1412

2,801,453             -                       -                       -                       2,801,453             1413

4,337,351             -                       -                       -                       4,337,351             1414

4,556,334             -                       -                       -                       4,556,334             1415

2,583,637             -                       -                       -                       2,583,637             1416

5,203,815             -                       -                       -                       5,203,815             1417

4,678,193             -                       -                       -                       4,678,193             1418

4,519,943             -                       -                       -                       4,519,943             1419

3,405,622             -                       -                       -                       3,405,622             1420

2,903,866             -                       -                       -                       2,903,866             1421

7,344,127             -                       -                       -                       7,344,127             1422

5,828,246             -                       -                       -                       5,828,246             1423

4,624,760             -                       -                       -                       4,624,760             1424

4,298,156             -                       -                       -                       4,298,156             1425

2,811,272             -                       -                       -                       2,811,272             1426

4,015,220             -                       -                       -                       4,015,220             1427

3,671,494             -                       -                       -                       3,671,494             1429

9,875,812             -                       -                       -                       9,875,812             1430

7,625,205             -                       -                       -                       7,625,205             1431

3,254,326             -                       -                       -                       3,254,326             1432

5,262,439             -                       -                       -                       5,262,439             1433

4,666,983             -                       -                       -                       4,666,983             1434

3,397,765             -                       -                       -                       3,397,765             1435

6,110,707             -                       -                       -                       6,110,707             1436

3,426,179             -                       -                       -                       3,426,179             1437

2,706,073             -                       -                       -                       2,706,073             1438

5.
4 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ



238

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

2021

5,230,026             -                       -                       -                       5,230,026             1439

2,261,693             -                       -                       -                       2,261,693             1440

5,529,673             -                       -                       -                       5,529,673             1441

5,224,998             -                       -                       -                       5,224,998             1442

4,236,304             -                       -                       -                       4,236,304             1443

3,235,972             -                       -                       -                       3,235,972             1444

8,188,556             -                       -                       -                       8,188,556             1445

5,738,280             -                       -                       -                       5,738,280             1446

4,163,527             -                       -                       -                       4,163,527             1447

4,256,408             -                       -                       -                       4,256,408             1448

2,531,869             -                       -                       -                       2,531,869             1449

15,188,292           -                       -                       -                       15,188,292           1450

6,819,222             -                       -                       -                       6,819,222             1451

10,234,480           -                       -                       -                       10,234,480           1452

4,625,702             -                       -                       -                       4,625,702             1454

5,495,955             -                       -                       -                       5,495,955             1455

4,385,252             -                       -                       -                       4,385,252             1456

5,019,288             -                       -                       -                       5,019,288             1508

7,127,262             -                       -                       -                       7,127,262             1457

4,997,646             -                       -                       -                       4,997,646             1458

10,423,512           -                       -                       -                       10,423,512           1459

5,451,377             -                       -                       -                       5,451,377             1460

3,905,968             -                       -                       -                       3,905,968             1461

5,373,025             -                       -                       -                       5,373,025             1462

3,667,395             -                       -                       -                       3,667,395             1463

3,495,183             -                       -                       -                       3,495,183             1464

6,208,821             -                       -                       -                       6,208,821             1465

4,018,617             -                       -                       -                       4,018,617             1466

8,265,786             -                       -                       -                       8,265,786             1278

5,852,599             -                       -                       -                       5,852,599             1467

5,132,591             -                       -                       -                       5,132,591             1468

4,703,741             -                       -                       -                       4,703,741             1469

7,239,841             -                       -                       -                       7,239,841             1470

4,000,949             -                       -                       -                       4,000,949             1471

5,506,903             -                       -                       -                       5,506,903             1472

4,838,786             -                       -                       -                       4,838,786             1473

5,768,372             -                       -                       -                       5,768,372             1474

18,298,851           -                       -                       -                       18,298,851           1475

2021

2021

29,458,880,965  8,131,232,890   4,744,298,277   3,386,934,613   21,327,648,075  

171,186,052        5,912,443           5,912,443           -                       165,273,609        S01

138,172,820        5,280,295            5,280,295            -                       132,892,525        1001

24,889,354           441,416               441,416               -                       24,447,938           1003

8,123,878             190,732               190,732               -                       7,933,146             1005

177,866,620        7,641,752           4,670,111           2,971,641           170,224,868        S02

177,866,620        7,641,752            4,670,111            2,971,641            170,224,868        1242

502,415,839        47,255,603         25,786,853         21,468,750         455,160,236        S04

89,163,749           37,853,750         16,385,000         21,468,750         51,309,999           1264

30,200,005           1,463,000            1,463,000            -                       28,737,005           1248

29,999,986           496,789               496,789               -                       29,503,197           1249

237,220,274        3,500,000            3,500,000            -                       233,720,274        1251

37,297,486           1,666,394            1,666,394            -                       35,631,092           1252

29,987,028           729,300               729,300               -                       29,257,728           1253

26,247,314           1,177,790            1,177,790            -                       25,069,524           1254

9,999,996             138,591               138,591               -                       9,861,405             1255

12,300,001           229,989               229,989               -                       12,070,012           1486

18,124,830          257,700              257,700              -                       17,867,130          S03

18,124,830           257,700               257,700               -                       17,867,130           1247

76,116,934          3,450,300           3,450,300           -                       72,666,634          S05

76,116,934           3,450,300            3,450,300            -                       72,666,634           1244

26,161,617          775,600              775,600              -                       25,386,017          S06

26,161,617           775,600               775,600               -                       25,386,017           1256

26,927,889          895,830              895,830              -                       26,032,059          S07

26,927,889           895,830               895,830               -                       26,032,059           1246

38,717,101          873,450              873,450              -                       37,843,651          S08

38,717,101           873,450               873,450               -                       37,843,651           1245

81,795,000          28,798,197         3,798,197           25,000,000         52,996,803          S09

81,795,000           28,798,197         3,798,197            25,000,000         52,996,803           1243

61,301,754          2,032,870           2,032,870           -                       59,268,884          S10

61,301,754           2,032,870            2,032,870            -                       59,268,884           1257

99,761,141          5,520,422           5,520,422           -                       94,240,719          S11

99,761,141           5,520,422            5,520,422            -                       94,240,719           1009

10,575,000          2,040,510           2,040,510           -                       8,534,490            S12

10,575,000           2,040,510            2,040,510            -                       8,534,490             1222

5,000,000            43,500                43,500                -                       4,956,500            S13

5,000,000             43,500                 43,500                 -                       4,956,500             1270

11,200,000          107,642              107,642              -                       11,092,358          S14
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2021

5,230,026             -                       -                       -                       5,230,026             1439

2,261,693             -                       -                       -                       2,261,693             1440

5,529,673             -                       -                       -                       5,529,673             1441

5,224,998             -                       -                       -                       5,224,998             1442

4,236,304             -                       -                       -                       4,236,304             1443

3,235,972             -                       -                       -                       3,235,972             1444

8,188,556             -                       -                       -                       8,188,556             1445

5,738,280             -                       -                       -                       5,738,280             1446

4,163,527             -                       -                       -                       4,163,527             1447

4,256,408             -                       -                       -                       4,256,408             1448

2,531,869             -                       -                       -                       2,531,869             1449

15,188,292           -                       -                       -                       15,188,292           1450

6,819,222             -                       -                       -                       6,819,222             1451

10,234,480           -                       -                       -                       10,234,480           1452

4,625,702             -                       -                       -                       4,625,702             1454

5,495,955             -                       -                       -                       5,495,955             1455

4,385,252             -                       -                       -                       4,385,252             1456

5,019,288             -                       -                       -                       5,019,288             1508

7,127,262             -                       -                       -                       7,127,262             1457

4,997,646             -                       -                       -                       4,997,646             1458

10,423,512           -                       -                       -                       10,423,512           1459

5,451,377             -                       -                       -                       5,451,377             1460

3,905,968             -                       -                       -                       3,905,968             1461

5,373,025             -                       -                       -                       5,373,025             1462

3,667,395             -                       -                       -                       3,667,395             1463

3,495,183             -                       -                       -                       3,495,183             1464

6,208,821             -                       -                       -                       6,208,821             1465

4,018,617             -                       -                       -                       4,018,617             1466

8,265,786             -                       -                       -                       8,265,786             1278

5,852,599             -                       -                       -                       5,852,599             1467

5,132,591             -                       -                       -                       5,132,591             1468

4,703,741             -                       -                       -                       4,703,741             1469

7,239,841             -                       -                       -                       7,239,841             1470

4,000,949             -                       -                       -                       4,000,949             1471

5,506,903             -                       -                       -                       5,506,903             1472

4,838,786             -                       -                       -                       4,838,786             1473

5,768,372             -                       -                       -                       5,768,372             1474

18,298,851           -                       -                       -                       18,298,851           1475

2021

2021

29,458,880,965  8,131,232,890   4,744,298,277   3,386,934,613   21,327,648,075  

171,186,052        5,912,443           5,912,443           -                       165,273,609        S01

138,172,820        5,280,295            5,280,295            -                       132,892,525        1001

24,889,354           441,416               441,416               -                       24,447,938           1003

8,123,878             190,732               190,732               -                       7,933,146             1005

177,866,620        7,641,752           4,670,111           2,971,641           170,224,868        S02

177,866,620        7,641,752            4,670,111            2,971,641            170,224,868        1242

502,415,839        47,255,603         25,786,853         21,468,750         455,160,236        S04

89,163,749           37,853,750         16,385,000         21,468,750         51,309,999           1264

30,200,005           1,463,000            1,463,000            -                       28,737,005           1248

29,999,986           496,789               496,789               -                       29,503,197           1249

237,220,274        3,500,000            3,500,000            -                       233,720,274        1251

37,297,486           1,666,394            1,666,394            -                       35,631,092           1252

29,987,028           729,300               729,300               -                       29,257,728           1253

26,247,314           1,177,790            1,177,790            -                       25,069,524           1254

9,999,996             138,591               138,591               -                       9,861,405             1255

12,300,001           229,989               229,989               -                       12,070,012           1486

18,124,830          257,700              257,700              -                       17,867,130          S03

18,124,830           257,700               257,700               -                       17,867,130           1247

76,116,934          3,450,300           3,450,300           -                       72,666,634          S05

76,116,934           3,450,300            3,450,300            -                       72,666,634           1244

26,161,617          775,600              775,600              -                       25,386,017          S06

26,161,617           775,600               775,600               -                       25,386,017           1256

26,927,889          895,830              895,830              -                       26,032,059          S07

26,927,889           895,830               895,830               -                       26,032,059           1246

38,717,101          873,450              873,450              -                       37,843,651          S08

38,717,101           873,450               873,450               -                       37,843,651           1245

81,795,000          28,798,197         3,798,197           25,000,000         52,996,803          S09

81,795,000           28,798,197         3,798,197            25,000,000         52,996,803           1243

61,301,754          2,032,870           2,032,870           -                       59,268,884          S10

61,301,754           2,032,870            2,032,870            -                       59,268,884           1257

99,761,141          5,520,422           5,520,422           -                       94,240,719          S11

99,761,141           5,520,422            5,520,422            -                       94,240,719           1009

10,575,000          2,040,510           2,040,510           -                       8,534,490            S12

10,575,000           2,040,510            2,040,510            -                       8,534,490             1222

5,000,000            43,500                43,500                -                       4,956,500            S13

5,000,000             43,500                 43,500                 -                       4,956,500             1270

11,200,000          107,642              107,642              -                       11,092,358          S14
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2019 - 2023

2023 2022 2021 2020 2019

630,469,314      723,198,765      694,105,804      582,979,115      271,192,318      

8,465,882          8,465,882          4,232,941          1,522,304          16,144,378        S02

8,465,882           8,465,882           4,232,941           1,522,304           16,144,378         1242

-                     -                     -                     -                     1,200,767          S04

-                      -                      -                      -                      1,200,767           1264

-                     -                     -                     -                     1,033                  S07

-                      -                      -                      -                      1,033                  1246

-                     -                     -                     -                     122,920             S08

-                      -                      -                      -                      122,920              1245

-                     -                     -                     -                     11,857                S11

-                      -                      -                      -                      11,857                1009

-                     -                     -                     -                     154,143             S13

-                      -                      -                      -                      154,143              1270

-                     260,995             4,075,912          6,817,479          1,134,636          S16

-                      260,995              4,075,912           6,817,479           1,134,636           1276

-                     -                     -                     -                     5,043                  S44

-                      -                      -                      -                      5,043                  1505

972,268             14,584,024        10,665,527        89,749,387        31,217,001        S20

972,268              14,584,024         10,665,527         89,749,387         31,217,001         1272

-                     -                     -                     -                     77,742                S21

-                      -                      -                      -                      20,225                1012

-                      -                      -                      -                      57,517                1522

7,554,314          17,512,273        42,444,962        24,814,376        3,274,200          S45

7,554,314           17,512,273         42,444,962         24,814,376         3,274,200           1013

-                     -                     -                     350,198             1,909,921          S53

-                      -                      -                      350,198              1,909,921           1014

200,000             200,000             200,000             8,200,000          6,110,848          S39

200,000              200,000              200,000              8,200,000           6,110,848           1027

-                     -                     6,890,633          359,367             750,000             S46

-                      -                      6,890,633           359,367              750,000              1025

-                     -                     -                     -                     9,975                  S40

-                      -                      -                      -                      9,975                  1008

3,300,000          3,275,000          3,757,364          17,966,050        9,453,514          S23

600,000              575,000              550,000              3,221,201           2,845,637           1058

2,600,000           2,600,000           2,600,000           2,473,016           4,042,523           1500

-                      -                      -                      -                      702,388              1533

100,000              100,000              100,000              270,777              340,872              1518
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-                      -                      507,364              12,001,056         1,522,094           1062

39,083,493        26,055,662        13,027,831        26,079,029        1,586,773          S48

39,083,493         26,055,662         13,027,831         26,079,029         1,586,773           1129

-                     -                     -                     -                     95,096                S24

-                      -                      -                      -                      95,096                1141

-                     -                     1,000,000          4,986,291          1,168,516          S25

-                      -                      1,000,000           4,986,291           1,168,516           1130

-                     -                     -                     3,000,000          4,505,765          S26

-                      -                      -                      3,000,000           4,505,765           1147

2,070,000          2,412,515          13,687,089        26,125,160        10,305,470        S27

180,000              572,515              11,887,089         25,455,160         2,593,216           1163

1,890,000           1,840,000           1,800,000           670,000              7,712,254           1164

-                     -                     -                     1,497                  461,180             S42

-                      -                      -                      1,497                  461,180              1166

-                     -                     -                     -                     1,598                  S41

-                      -                      -                      -                      1,598                  1250

5,100,000          10,100,000        34,464,666        2,522,938          2,084,916          S28

5,100,000           10,100,000         34,464,666         2,522,938           2,084,916           1202

30,000                30,000                30,000                -                     87,819                S50

30,000                30,000                30,000                -                      87,819                1232

-                     -                     -                     22,413,951        1,321,141          S30

-                      -                      -                      22,413,951         1,321,141           1215

-                     -                     -                     -                     40,947                S52

-                      -                      -                      -                      24,310                1271

-                      -                      -                      -                      16,637                1210

347,862,228      368,893,084      238,500,384      69,956,503        11,227,957        S31

347,519,228       368,604,084       238,315,384       69,505,517         10,006,060         1224

343,000              289,000              185,000              450,986              1,221,897           1011

6,395,849          19,693,138        50,227,664        85,982,335        51,747,899        S32

6,395,849           19,693,138         50,227,664         85,982,335         51,747,899         1233

12,984,194        13,356,519        18,827,522        20,438,813        14,553,201        S33

-                      372,325              5,843,328           13,151,179         2,939,402           1240

12,984,194         12,984,194         12,984,194         7,287,634           11,613,799         1241

181,071,086      226,824,673      209,692,397      133,319,526      99,424,583        S34

180,892,802       226,646,389       209,214,113       133,094,521       98,985,656         1229

-                      -                      -                      -                      100,115              1228

178,284              178,284              178,284              178,284              178,284              1230

-                      -                      300,000              46,721                160,528              1231

15,380,000        11,535,000        7,690,000          3,682,999          1,001,479          S36

15,380,000         11,535,000         7,690,000           3,682,999           1,001,479           1510
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2023 2022 2021 2020 2019

-                     -                     34,690,912        34,690,912        -                     S43

-                      -                      30,690,912         30,690,912         -                      1277

-                      -                      4,000,000           4,000,000           -                      1285
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2019 - 2023
( )

2023 2022 2021 2020 2019

715,579,161      1,131,632,528   726,828,034      2,422,477,152   522,936,134      

-                     -                     -                     -                     72,779                1256

-                      -                      -                      -                      72,779                1256

-                     -                     -                     -                     7,500                  1243

-                      -                      -                      -                      7,500                  1243

-                     -                     -                     1,654,000,000   24,594,002        1265

-                      -                      -                      -                      24,594,002         1265

-                      -                      -                      1,654,000,000    -                      1265

-                     -                     -                     84,056,396        -                     1014

-                      -                      -                      84,056,396         -                      1014

-                     -                     -                     188,760             -                     1008

-                      -                      -                      188,760              -                      1008

9,510,326          9,476,126          9,340,926          10,415,826        15,655,967        1058

9,510,326           9,476,126           9,340,926           10,415,826         15,655,967         1058

350,000             350,000             350,000             440,352             273,722             1065

350,000              350,000              350,000              440,352              273,722              1065

-                     -                     -                     -                     284,976             1066

-                      -                      -                      -                      284,976              1066

300,000             250,000             200,000             200,000             520,030             1067

300,000              250,000              200,000              200,000              520,030              1067

100,000             100,000             100,000             168,818             265,937             1261

100,000              100,000              100,000              168,818              265,937              1261

160,000             155,000             150,000             147,526             562,918             1068

160,000              155,000              150,000              147,526              562,918              1068

-                     -                     -                     85,400                162,405             1070

-                      -                      -                      85,400                162,405              1070

-                     -                     -                     -                     121,643             1071

-                      -                      -                      -                      121,643              1071

300,000             300,000             300,000             300,000             292,613             1072

300,000              300,000              300,000              300,000              292,613              1072

300,000             300,000             200,000             203,524             1,391,947          1073

300,000              300,000              200,000              203,524              1,391,947           1073

50,000                50,000                50,000                45,000                209,451             1075

50,000                50,000                50,000                45,000                209,451              1075
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2023 2022 2021 2020 2019

200,000             200,000             200,000             500,000             574,889             1076

200,000              200,000              200,000              500,000              574,889              1076

100,000             100,000             100,000             50,000                632,120             1077

100,000              100,000              100,000              50,000                632,120              1077

165,000             137,000             110,000             145,223             577,017             1514

165,000              137,000              110,000              145,223              577,017              1514

-                     -                     -                     39,280                -                     1526

-                      -                      -                      39,280                -                      1526

-                     -                     -                     -                     612,417             1129

-                      -                      -                      -                      612,417              1129

-                     -                     -                     266,441             316,962             1263

-                      -                      -                      266,441              316,962              1263

3,500,000          3,500,000          3,500,000          568,040             3,369,947          1141

3,500,000           3,500,000           3,500,000           568,040              3,369,947           1141

1,000,000          1,000,000          1,000,000          -                     2,937,180          1163

1,000,000           1,000,000           1,000,000           -                      2,937,180           1163

-                     -                     -                     150,000,000      9,296,723          1250

-                      -                      -                      -                      9,296,723           1250

-                      -                      -                      150,000,000       -                      1250

-                     -                     -                     30,000,000        -                     1202

-                      -                      -                      30,000,000         -                      1202

1,000,000          1,000,000          1,000,000          1,710,628          5,920,499          1204

1,000,000           1,000,000           1,000,000           1,710,628           5,920,499           1204

200,000             200,000             200,000             -                     -                     1271

200,000              200,000              200,000              -                      -                      1271

400,000             400,000             400,000             -                     241,837             1269

400,000              400,000              400,000              -                      -                      1269

-                      -                      -                      -                      241,837              1269

400,000             400,000             400,000             74,912                1,475,973          1211

400,000              400,000              400,000              74,912                1,475,973           1211

538,444,638      886,659,330      486,512,232      302,086,307      316,867,922      1224

538,444,638       886,659,330       486,512,232       302,086,307       316,867,922       1224

50,000                50,000                50,000                50,000                44,429                1239

50,000                50,000                50,000                50,000                44,429                1239

300,000             300,000             300,000             50,410                784,063             1233

150,000              150,000              150,000              50,410                784,063              1233

150,000              150,000              150,000              -                      -                      1233
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70,000,000        70,122,509        72,341,419        59,442,146        67,255,991        1240

4,000,000           4,000,000           4,000,000           1,972,080           3,226,378           1240

10,000,000         10,000,000         10,000,000         3,475,435           3,564,037           1240

56,000,000         56,122,509         58,341,419         53,994,631         60,465,576         1240

85,776,829        153,615,195      147,061,089      124,284,838      61,750,385        1229

1,400,000           5,000,000           4,850,000           614,828              1,451,406           1229

83,676,829         147,615,195       141,511,089       123,435,920       60,191,175         1229

700,000              1,000,000           700,000              234,090              107,804              1229

2,852,368          2,847,368          2,842,368          2,837,368          3,607,301          1510

2,852,368           2,847,368           2,842,368           2,837,368           3,607,301           1510

120,000             120,000             120,000             119,957             57,378                1192

120,000              120,000              120,000              119,957              57,378                1192

-                     -                     -                     -                     152,398             1301

-                      -                      -                      -                      152,398              1301

-                     -                     -                     -                     137,500             1305

-                      -                      -                      -                      137,500              1305

-                     -                     -                     -                     1,300,000          1324

-                      -                      -                      -                      1,300,000           1324

-                     -                     -                     -                     237,813             1359

-                      -                      -                      -                      237,813              1359

-                     -                     -                     -                     19,500                1376

-                      -                      -                      -                      19,500                1376

-                     -                     -                     -                     350,000             1469

-                      -                      -                      -                      350,000              1469
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2021

34,922,716,599 4,042,901,796   694,105,804      726,828,034      29,458,880,965 

171,186,052      -                     -                     -                     171,186,052      S01

138,172,820       -                      -                      -                      138,172,820       1001

24,889,354         -                      -                      -                      24,889,354         1003

8,123,878           -                      -                      -                      8,123,878           1005

182,099,561      -                     4,232,941          -                     177,866,620      S02

182,099,561       -                      4,232,941           -                      177,866,620       1242

502,415,839      -                     -                     -                     502,415,839      S04

89,163,749         -                      -                      -                      89,163,749         1264

30,200,005         -                      -                      -                      30,200,005         1248

29,999,986         -                      -                      -                      29,999,986         1249

237,220,274       -                      -                      -                      237,220,274       1251

37,297,486         -                      -                      -                      37,297,486         1252

29,987,028         -                      -                      -                      29,987,028         1253

26,247,314         -                      -                      -                      26,247,314         1254

9,999,996           -                      -                      -                      9,999,996           1255

12,300,001         -                      -                      -                      12,300,001         1486

18,124,830        -                     -                     -                     18,124,830        S03

18,124,830         -                      -                      -                      18,124,830         1247

76,116,934        -                     -                     -                     76,116,934        S05

76,116,934         -                      -                      -                      76,116,934         1244

26,161,617        -                     -                     -                     26,161,617        S06

26,161,617         -                      -                      -                      26,161,617         1256

26,927,889        -                     -                     -                     26,927,889        S07

26,927,889         -                      -                      -                      26,927,889         1246

38,717,101        -                     -                     -                     38,717,101        S08

38,717,101         -                      -                      -                      38,717,101         1245

81,795,000        -                     -                     -                     81,795,000        S09

81,795,000         -                      -                      -                      81,795,000         1243

61,301,754        -                     -                     -                     61,301,754        S10

61,301,754         -                      -                      -                      61,301,754         1257

99,761,141        -                     -                     -                     99,761,141        S11

99,761,141         -                      -                      -                      99,761,141         1009

10,575,000        -                     -                     -                     10,575,000        S12

10,575,000         -                      -                      -                      10,575,000         1222

5,000,000          -                     -                     -                     5,000,000          S13

5,000,000           -                      -                      -                      5,000,000           1270
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11,200,000        -                     -                     -                     11,200,000        S14

11,200,000         -                      -                      -                      11,200,000         1478

10,805,920        -                     -                     -                     10,805,920        S15

10,805,920         -                      -                      -                      10,805,920         1275

78,610,557        -                     4,075,912          -                     74,534,645        S16

78,610,557         -                      4,075,912           -                      74,534,645         1276

4,500,000          -                     -                     -                     4,500,000          S17

4,500,000           -                      -                      -                      4,500,000           1512

9,406,984          -                     -                     -                     9,406,984          S18

9,406,984           -                      -                      -                      9,406,984           1515

9,383,760          -                     -                     -                     9,383,760          S44

9,383,760           -                      -                      -                      9,383,760           1505

58,772,006        -                     -                     -                     58,772,006        S35

58,772,006         -                      -                      -                      58,772,006         1144

6,000,000          -                     -                     -                     6,000,000          S56

6,000,000           -                      -                      -                      6,000,000           1535

5,000,000          -                     -                     -                     5,000,000          S57

5,000,000           -                      -                      -                      5,000,000           1540

1,261,235,046   1,189,987,318   10,665,527        -                     60,582,201        S20

1,261,235,046    1,189,987,318    10,665,527         -                      60,582,201         1272

8,180,270,661   -                     -                     -                     8,180,270,661   S37

8,180,270,661    -                      -                      -                      8,180,270,661    1265

1,340,000,000   -                     -                     -                     1,340,000,000   S38

1,340,000,000    -                      -                      -                      1,340,000,000    1007

24,773,750        -                     -                     -                     24,773,750        S21

23,675,274         -                      -                      -                      23,675,274         1012

1,098,476           -                      -                      -                      1,098,476           1522

139,617,118      -                     -                     -                     139,617,118      S55

139,617,118       -                      -                      -                      139,617,118       1498

1,307,544,773   -                     42,444,962        -                     1,265,099,811   S45

1,307,544,773    -                      42,444,962         -                      1,265,099,811    1013

13,438,000        -                     -                     -                     13,438,000        S53

13,438,000         -                      -                      -                      13,438,000         1014

153,627,661      -                     -                     -                     153,627,661      S47

153,627,661       -                      -                      -                      153,627,661       1029

5.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ



248

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

101,611,643      -                     -                     -                     101,611,643      S22

92,982,807         -                      -                      -                      92,982,807         1016

8,628,836           -                      -                      -                      8,628,836           1057

1,515,503,636   37,500,000        200,000             -                     1,477,803,636   S39

1,515,503,636    37,500,000         200,000              -                      1,477,803,636    1027

335,018,001      -                     6,890,633          -                     328,127,368      S46

335,018,001       -                      6,890,633           -                      328,127,368       1025

229,800,515      -                     -                     -                     229,800,515      S40

229,800,515       -                      -                      -                      229,800,515       1008

3,049,940,346   -                     3,757,364          11,100,926        3,035,082,056   S23

428,925,985       -                      550,000              9,340,926           419,035,059       1058

61,182,653         -                      -                      -                      61,182,653         1060

27,442,691         -                      2,600,000           -                      24,842,691         1500

7,423,644           -                      -                      -                      7,423,644           1533

5,395,376           -                      100,000              -                      5,295,376           1518

273,377,749       -                      507,364              -                      272,870,385       1062

67,284,199         -                      -                      -                      67,284,199         1063

31,005,702         -                      -                      350,000              30,655,702         1065

19,461,636         -                      -                      -                      19,461,636         1066

40,241,383         -                      -                      200,000              40,041,383         1067

27,766,738         -                      -                      100,000              27,666,738         1261

35,901,429         -                      -                      150,000              35,751,429         1068

25,409,092         -                      -                      -                      25,409,092         1069

25,523,155         -                      -                      -                      25,523,155         1070

35,089,267         -                      -                      -                      35,089,267         1071

30,630,142         -                      -                      300,000              30,330,142         1072

30,414,033         -                      -                      200,000              30,214,033         1073

22,517,260         -                      -                      50,000                22,467,260         1075

35,238,878         -                      -                      200,000              35,038,878         1076

32,434,975         -                      -                      100,000              32,334,975         1077

34,858,720         -                      -                      110,000              34,748,720         1514

25,010,082         -                      -                      -                      25,010,082         1526

8,739,172           -                      -                      -                      8,739,172           1537

17,802,656         -                      -                      -                      17,802,656         1079

20,316,726         -                      -                      -                      20,316,726         1080

10,067,913         -                      -                      -                      10,067,913         1081

10,390,013         -                      -                      -                      10,390,013         1082

15,026,039         -                      -                      -                      15,026,039         1083

21,726,555         -                      -                      -                      21,726,555         1084

13,270,198         -                      -                      -                      13,270,198         1085
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13,247,546         -                      -                      -                      13,247,546         1086

15,633,340         -                      -                      -                      15,633,340         1087

18,593,864         -                      -                      -                      18,593,864         1088

8,849,488           -                      -                      -                      8,849,488           1089

16,391,478         -                      -                      -                      16,391,478         1090

16,030,148         -                      -                      -                      16,030,148         1091

13,571,299         -                      -                      -                      13,571,299         1092

14,892,634         -                      -                      -                      14,892,634         1093

13,087,976         -                      -                      -                      13,087,976         1095

19,704,950         -                      -                      -                      19,704,950         1096

9,247,371           -                      -                      -                      9,247,371           1097

18,509,742         -                      -                      -                      18,509,742         1098

15,571,275         -                      -                      -                      15,571,275         1099

18,085,370         -                      -                      -                      18,085,370         1100

10,356,067         -                      -                      -                      10,356,067         1101

15,222,060         -                      -                      -                      15,222,060         1102

17,632,617         -                      -                      -                      17,632,617         1103

12,697,693         -                      -                      -                      12,697,693         1104

14,412,840         -                      -                      -                      14,412,840         1105

15,541,040         -                      -                      -                      15,541,040         1106

12,787,089         -                      -                      -                      12,787,089         1107

13,319,570         -                      -                      -                      13,319,570         1108

11,638,327         -                      -                      -                      11,638,327         1109

11,963,057         -                      -                      -                      11,963,057         1110

9,816,153           -                      -                      -                      9,816,153           1111

19,918,046         -                      -                      -                      19,918,046         1112

12,173,311         -                      -                      -                      12,173,311         1113

12,569,321         -                      -                      -                      12,569,321         1114

15,503,476         -                      -                      -                      15,503,476         1115

11,023,579         -                      -                      -                      11,023,579         1116

10,909,801         -                      -                      -                      10,909,801         1117

16,793,515         -                      -                      -                      16,793,515         1118

27,242,831         -                      -                      -                      27,242,831         1119

22,945,032         -                      -                      -                      22,945,032         1120

29,711,185         -                      -                      -                      29,711,185         1121

19,293,067         -                      -                      -                      19,293,067         1122

18,056,202         -                      -                      -                      18,056,202         1123

16,804,081         -                      -                      -                      16,804,081         1541

8,712,241           -                      -                      -                      8,712,241           1504

199,756,513       -                      -                      -                      199,756,513       1501
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216,469,227       -                      -                      -                      216,469,227       1521

190,924,076       -                      -                      -                      190,924,076       1502

250,394,618       -                      -                      -                      250,394,618       1520

154,063,169       -                      -                      -                      154,063,169       1503

692,584,283      51,279,250        13,027,831        -                     628,277,202      S48

665,658,509       51,279,250         13,027,831         -                      601,351,428       1129

5,059,606           -                      -                      -                      5,059,606           1142

4,839,963           -                      -                      -                      4,839,963           1482

17,026,205         -                      -                      -                      17,026,205         1263

44,205,991        -                     -                     3,500,000          40,705,991        S24

44,205,991         -                      -                      3,500,000           40,705,991         1141

181,692,212      -                     1,000,000          -                     180,692,212      S25

48,353,724         -                      1,000,000           -                      47,353,724         1130

17,391,614         -                      -                      -                      17,391,614         1131

11,075,621         -                      -                      -                      11,075,621         1132

9,267,293           -                      -                      -                      9,267,293           1133

10,607,465         -                      -                      -                      10,607,465         1134

11,432,268         -                      -                      -                      11,432,268         1135

3,444,381           -                      -                      -                      3,444,381           1136

2,833,609           -                      -                      -                      2,833,609           1137

13,522,489         -                      -                      -                      13,522,489         1139

6,408,078           -                      -                      -                      6,408,078           1140

13,811,050         -                      -                      -                      13,811,050         1484

5,788,237           -                      -                      -                      5,788,237           1266

10,105,284         -                      -                      -                      10,105,284         1523

4,771,498           -                      -                      -                      4,771,498           1524

12,879,601         -                      -                      -                      12,879,601         1527

346,756,718      -                     -                     -                     346,756,718      S26

81,868,458         -                      -                      -                      81,868,458         1147

8,173,236           -                      -                      -                      8,173,236           1148

29,653,575         -                      -                      -                      29,653,575         1149

17,080,594         -                      -                      -                      17,080,594         1150

12,337,038         -                      -                      -                      12,337,038         1151

13,834,590         -                      -                      -                      13,834,590         1152

9,935,928           -                      -                      -                      9,935,928           1153

32,811,687         -                      -                      -                      32,811,687         1154

17,187,346         -                      -                      -                      17,187,346         1155

12,007,827         -                      -                      -                      12,007,827         1157

12,134,230         -                      -                      -                      12,134,230         1158

14,615,688         -                      -                      -                      14,615,688         1159
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9,295,880           -                      -                      -                      9,295,880           1160

10,510,138         -                      -                      -                      10,510,138         1161

10,176,353         -                      -                      -                      10,176,353         1162

14,225,199         -                      -                      -                      14,225,199         1274

14,194,173         -                      -                      -                      14,194,173         1519

24,136,331         -                      -                      -                      24,136,331         1525

2,578,447           -                      -                      -                      2,578,447           1536

2,271,616,975   98,725,781        13,687,089        1,000,000          2,158,204,105   S27

991,677,369       98,725,781         11,887,089         1,000,000           880,064,499       1163

35,309,590         -                      1,800,000           -                      33,509,590         1164

27,675,029         -                      -                      -                      27,675,029         1191

24,922,714         -                      -                      -                      24,922,714         1507

122,909,260       -                      -                      -                      122,909,260       1168

48,641,456         -                      -                      -                      48,641,456         1170

104,283,617       -                      -                      -                      104,283,617       1172

113,844,062       -                      -                      -                      113,844,062       1171

84,879,000         -                      -                      -                      84,879,000         1173

83,247,767         -                      -                      -                      83,247,767         1174

66,682,479         -                      -                      -                      66,682,479         1175

65,164,959         -                      -                      -                      65,164,959         1176

52,555,361         -                      -                      -                      52,555,361         1177

53,513,050         -                      -                      -                      53,513,050         1497

43,643,483         -                      -                      -                      43,643,483         1178

54,890,074         -                      -                      -                      54,890,074         1179

20,454,353         -                      -                      -                      20,454,353         1180

42,017,328         -                      -                      -                      42,017,328         1181

45,776,488         -                      -                      -                      45,776,488         1182

78,314,184         -                      -                      -                      78,314,184         1183

68,854,593         -                      -                      -                      68,854,593         1184

35,035,343         -                      -                      -                      35,035,343         1185

7,325,416           -                      -                      -                      7,325,416           1186
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184,595,783      -                     -                     -                     184,595,783      S58

184,595,783       -                      -                      -                      184,595,783       1167

192,473,027      -                     -                     -                     192,473,027      S59

192,473,027       -                      -                      -                      192,473,027       1169

1,271,772,827   -                     -                     -                     1,271,772,827   S42

957,284,495       -                      -                      -                      957,284,495       1166

29,238,347         -                      -                      -                      29,238,347         1187

285,249,985       -                      -                      -                      285,249,985       1188

1,199,688,894   -                     -                     -                     1,199,688,894   S41

1,199,688,894    -                      -                      -                      1,199,688,894    1250

425,328,188      34,364,666        34,464,666        -                     356,498,856      S28

412,625,282       34,364,666         34,464,666         -                      343,795,950       1202

1,249,770           -                      -                      -                      1,249,770           1517

11,453,136         -                      -                      -                      11,453,136         1511

60,314,989        -                     30,000                -                     60,284,989        S50

44,422,853         -                      -                      -                      44,422,853         1530

15,892,136         -                      30,000                -                      15,862,136         1232

27,474,807        -                     -                     1,000,000          26,474,807        S29

27,474,807         -                      -                      1,000,000           26,474,807         1204

454,904,270      74,634,000        -                     -                     380,270,270      S30

454,904,270       74,634,000         -                      -                      380,270,270       1215

59,207,638        -                     -                     1,000,000          58,207,638        S52

17,406,054         -                      -                      -                      17,406,054         1532

15,541,995         -                      -                      200,000              15,341,995         1271

7,338,246           -                      -                      400,000              6,938,246           1269

6,227,491           -                      -                      -                      6,227,491           1210

6,382,032           -                      -                      400,000              5,982,032           1211

2,009,834           -                      -                      -                      2,009,834           1213

4,301,986           -                      -                      -                      4,301,986           1506

5,328,594,663   2,199,100,907   238,500,384      486,512,232      2,404,481,140   S31

5,282,059,600    2,199,100,907    238,315,384       486,512,232       2,358,131,077    1224

11,476,677         -                      -                      -                      11,476,677         1483

19,311,119         -                      185,000              -                      19,126,119         1011

15,747,267         -                      -                      -                      15,747,267         1026

94,451,384        -                     -                     50,000                94,401,384        S51

14,895,740         -                      -                      -                      14,895,740         1531

71,093,982         -                      -                      -                      71,093,982         1238

8,461,662           -                      -                      50,000                8,411,662           1239

231,963,410      81,516,685        50,227,664        300,000             99,919,061        S32

231,963,410       81,516,685         50,227,664         300,000              99,919,061         1233
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277,989,338      -                     18,827,522        72,341,419        186,820,397      S33

255,005,144       -                      5,843,328           72,341,419         176,820,397       1240

19,984,194         -                      12,984,194         -                      7,000,000           1241

3,000,000           -                      -                      -                      3,000,000           1534

776,665,783      275,793,189      209,692,397      147,061,089      144,119,108      S34

724,814,900       275,793,189       209,214,113       147,061,089       92,746,509         1229

32,360,136         -                      -                      -                      32,360,136         1228

3,286,684           -                      178,284              -                      3,108,400           1230

16,204,063         -                      300,000              -                      15,904,063         1231

338,026,981      -                     7,690,000          2,962,368          327,374,613      S36

112,831,296       -                      7,690,000           2,842,368           102,298,928       1510

44,191,798         -                      -                      -                      44,191,798         1196

12,850,959         -                      -                      -                      12,850,959         1539

10,515,209         -                      -                      -                      10,515,209         1197

18,859,298         -                      -                      -                      18,859,298         1516

105,587,287       -                      -                      120,000              105,467,287       1192

33,191,134         -                      -                      -                      33,191,134         1194

1,316,165,343   -                     34,690,912        -                     1,281,474,431   S43

130,119,082       -                      -                      -                      130,119,082       1477

93,191,444         -                      30,690,912         -                      62,500,532         1277

36,272,966         -                      -                      -                      36,272,966         1476

27,402,306         -                      -                      -                      27,402,306         1304

8,559,220           -                      -                      -                      8,559,220           1281

3,812,239           -                      -                      -                      3,812,239           1280

3,492,965           -                      -                      -                      3,492,965           1282

3,711,353           -                      -                      -                      3,711,353           1283

3,293,899           -                      -                      -                      3,293,899           1284

12,065,588         -                      4,000,000           -                      8,065,588           1285

10,355,131         -                      -                      -                      10,355,131         1286

6,561,568           -                      -                      -                      6,561,568           1287

3,222,347           -                      -                      -                      3,222,347           1288

10,935,880         -                      -                      -                      10,935,880         1289

5,173,951           -                      -                      -                      5,173,951           1290

4,264,495           -                      -                      -                      4,264,495           1291

3,090,734           -                      -                      -                      3,090,734           1292

3,438,872           -                      -                      -                      3,438,872           1293

7,107,484           -                      -                      -                      7,107,484           1294

7,692,480           -                      -                      -                      7,692,480           1295

8,785,703           -                      -                      -                      8,785,703           1296

3,463,561           -                      -                      -                      3,463,561           1297
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3,250,644           -                      -                      -                      3,250,644           1298

2,870,549           -                      -                      -                      2,870,549           1299

5,969,848           -                      -                      -                      5,969,848           1300

4,583,655           -                      -                      -                      4,583,655           1301

8,945,624           -                      -                      -                      8,945,624           1302

3,416,219           -                      -                      -                      3,416,219           1303

5,483,161           -                      -                      -                      5,483,161           1305

5,010,430           -                      -                      -                      5,010,430           1306

4,806,818           -                      -                      -                      4,806,818           1307

6,274,662           -                      -                      -                      6,274,662           1308

9,053,116           -                      -                      -                      9,053,116           1309

6,082,794           -                      -                      -                      6,082,794           1310

3,078,723           -                      -                      -                      3,078,723           1311

4,289,443           -                      -                      -                      4,289,443           1312

4,819,904           -                      -                      -                      4,819,904           1313

4,247,037           -                      -                      -                      4,247,037           1314

3,648,877           -                      -                      -                      3,648,877           1315

6,375,961           -                      -                      -                      6,375,961           1316

3,535,881           -                      -                      -                      3,535,881           1317

3,520,278           -                      -                      -                      3,520,278           1318

3,732,818           -                      -                      -                      3,732,818           1319

5,296,296           -                      -                      -                      5,296,296           1320

4,314,143           -                      -                      -                      4,314,143           1321

9,278,477           -                      -                      -                      9,278,477           1322

8,442,752           -                      -                      -                      8,442,752           1323

7,355,310           -                      -                      -                      7,355,310           1324

3,350,007           -                      -                      -                      3,350,007           1325

7,184,636           -                      -                      -                      7,184,636           1326

3,819,120           -                      -                      -                      3,819,120           1327

3,085,709           -                      -                      -                      3,085,709           1328

4,137,046           -                      -                      -                      4,137,046           1329

4,447,392           -                      -                      -                      4,447,392           1330

3,594,339           -                      -                      -                      3,594,339           1331

4,303,779           -                      -                      -                      4,303,779           1332

2,484,044           -                      -                      -                      2,484,044           1333

6,337,769           -                      -                      -                      6,337,769           1334

6,709,407           -                      -                      -                      6,709,407           1335

2,455,479           -                      -                      -                      2,455,479           1336

7,515,489           -                      -                      -                      7,515,489           1337

8,867,636           -                      -                      -                      8,867,636           1338
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7,500,713           -                      -                      -                      7,500,713           1339

3,253,872           -                      -                      -                      3,253,872           1340

3,415,624           -                      -                      -                      3,415,624           1341

3,153,288           -                      -                      -                      3,153,288           1342

5,628,958           -                      -                      -                      5,628,958           1343

6,357,921           -                      -                      -                      6,357,921           1344

11,342,844         -                      -                      -                      11,342,844         1345

4,113,860           -                      -                      -                      4,113,860           1346

3,387,441           -                      -                      -                      3,387,441           1347

3,211,307           -                      -                      -                      3,211,307           1348

6,438,629           -                      -                      -                      6,438,629           1349

5,586,125           -                      -                      -                      5,586,125           1350

7,517,683           -                      -                      -                      7,517,683           1351

3,051,129           -                      -                      -                      3,051,129           1352

3,536,682           -                      -                      -                      3,536,682           1353

7,166,540           -                      -                      -                      7,166,540           1354

3,143,315           -                      -                      -                      3,143,315           1355

2,807,431           -                      -                      -                      2,807,431           1356

4,539,027           -                      -                      -                      4,539,027           1357

2,849,211           -                      -                      -                      2,849,211           1358

2,777,282           -                      -                      -                      2,777,282           1359

4,303,027           -                      -                      -                      4,303,027           1360

3,228,511           -                      -                      -                      3,228,511           1361

10,191,794         -                      -                      -                      10,191,794         1362

6,515,508           -                      -                      -                      6,515,508           1363

3,978,150           -                      -                      -                      3,978,150           1364

2,219,115           -                      -                      -                      2,219,115           1365

2,296,227           -                      -                      -                      2,296,227           1366

4,275,620           -                      -                      -                      4,275,620           1367

6,219,158           -                      -                      -                      6,219,158           1368

9,673,386           -                      -                      -                      9,673,386           1369

14,638,553         -                      -                      -                      14,638,553         1370

5,748,134           -                      -                      -                      5,748,134           1371

3,507,456           -                      -                      -                      3,507,456           1372

8,174,961           -                      -                      -                      8,174,961           1373

9,420,748           -                      -                      -                      9,420,748           1279

5,261,231           -                      -                      -                      5,261,231           1374

4,980,080           -                      -                      -                      4,980,080           1375

5,354,453           -                      -                      -                      5,354,453           1376

5,371,258           -                      -                      -                      5,371,258           1377

5.
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6,379,160           -                      -                      -                      6,379,160           1378

4,378,868           -                      -                      -                      4,378,868           1379

10,787,979         -                      -                      -                      10,787,979         1380

7,374,817           -                      -                      -                      7,374,817           1381

6,254,419           -                      -                      -                      6,254,419           1382

6,980,733           -                      -                      -                      6,980,733           1383

4,508,108           -                      -                      -                      4,508,108           1384

4,931,962           -                      -                      -                      4,931,962           1385

4,044,513           -                      -                      -                      4,044,513           1386

3,523,122           -                      -                      -                      3,523,122           1387

3,363,553           -                      -                      -                      3,363,553           1388

3,269,977           -                      -                      -                      3,269,977           1389

4,177,287           -                      -                      -                      4,177,287           1390

6,733,758           -                      -                      -                      6,733,758           1391

3,166,863           -                      -                      -                      3,166,863           1392

4,086,758           -                      -                      -                      4,086,758           1393

2,861,937           -                      -                      -                      2,861,937           1394

7,948,549           -                      -                      -                      7,948,549           1395

2,639,463           -                      -                      -                      2,639,463           1396

3,795,261           -                      -                      -                      3,795,261           1397

3,697,287           -                      -                      -                      3,697,287           1398

2,012,062           -                      -                      -                      2,012,062           1399

4,067,792           -                      -                      -                      4,067,792           1400

9,810,436           -                      -                      -                      9,810,436           1401

4,371,990           -                      -                      -                      4,371,990           1402

2,718,359           -                      -                      -                      2,718,359           1403

1,421,670           -                      -                      -                      1,421,670           1404

3,054,515           -                      -                      -                      3,054,515           1405

3,619,534           -                      -                      -                      3,619,534           1406

1,677,434           -                      -                      -                      1,677,434           1407

5,459,985           -                      -                      -                      5,459,985           1408

1,893,891           -                      -                      -                      1,893,891           1409

2,424,429           -                      -                      -                      2,424,429           1410

5,623,477           -                      -                      -                      5,623,477           1411

4,428,903           -                      -                      -                      4,428,903           1412

2,801,453           -                      -                      -                      2,801,453           1413

4,337,351           -                      -                      -                      4,337,351           1414

4,556,334           -                      -                      -                      4,556,334           1415

2,583,637           -                      -                      -                      2,583,637           1416

5,203,815           -                      -                      -                      5,203,815           1417
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4,678,193           -                      -                      -                      4,678,193           1418

4,519,943           -                      -                      -                      4,519,943           1419

3,405,622           -                      -                      -                      3,405,622           1420

2,903,866           -                      -                      -                      2,903,866           1421

7,344,127           -                      -                      -                      7,344,127           1422

5,828,246           -                      -                      -                      5,828,246           1423

4,624,760           -                      -                      -                      4,624,760           1424

4,298,156           -                      -                      -                      4,298,156           1425

2,811,272           -                      -                      -                      2,811,272           1426

4,015,220           -                      -                      -                      4,015,220           1427

3,671,494           -                      -                      -                      3,671,494           1429

9,875,812           -                      -                      -                      9,875,812           1430

7,625,205           -                      -                      -                      7,625,205           1431

3,254,326           -                      -                      -                      3,254,326           1432

5,262,439           -                      -                      -                      5,262,439           1433

4,666,983           -                      -                      -                      4,666,983           1434

3,397,765           -                      -                      -                      3,397,765           1435

6,110,707           -                      -                      -                      6,110,707           1436

3,426,179           -                      -                      -                      3,426,179           1437

2,706,073           -                      -                      -                      2,706,073           1438

5,230,026           -                      -                      -                      5,230,026           1439

2,261,693           -                      -                      -                      2,261,693           1440

5,529,673           -                      -                      -                      5,529,673           1441

5,224,998           -                      -                      -                      5,224,998           1442

4,236,304           -                      -                      -                      4,236,304           1443

3,235,972           -                      -                      -                      3,235,972           1444

8,188,556           -                      -                      -                      8,188,556           1445

5,738,280           -                      -                      -                      5,738,280           1446

4,163,527           -                      -                      -                      4,163,527           1447

4,256,408           -                      -                      -                      4,256,408           1448

2,531,869           -                      -                      -                      2,531,869           1449

15,188,292         -                      -                      -                      15,188,292         1450

6,819,222           -                      -                      -                      6,819,222           1451

10,234,480         -                      -                      -                      10,234,480         1452

4,625,702           -                      -                      -                      4,625,702           1454

5,495,955           -                      -                      -                      5,495,955           1455

4,385,252           -                      -                      -                      4,385,252           1456

5,019,288           -                      -                      -                      5,019,288           1508

7,127,262           -                      -                      -                      7,127,262           1457

4,997,646           -                      -                      -                      4,997,646           1458

5.
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10,423,512         -                      -                      -                      10,423,512         1459

5,451,377           -                      -                      -                      5,451,377           1460

3,905,968           -                      -                      -                      3,905,968           1461

5,373,025           -                      -                      -                      5,373,025           1462

3,667,395           -                      -                      -                      3,667,395           1463

3,495,183           -                      -                      -                      3,495,183           1464

6,208,821           -                      -                      -                      6,208,821           1465

4,018,617           -                      -                      -                      4,018,617           1466

8,265,786           -                      -                      -                      8,265,786           1278

5,852,599           -                      -                      -                      5,852,599           1467

5,132,591           -                      -                      -                      5,132,591           1468

4,703,741           -                      -                      -                      4,703,741           1469

7,239,841           -                      -                      -                      7,239,841           1470

4,000,949           -                      -                      -                      4,000,949           1471

5,506,903           -                      -                      -                      5,506,903           1472

4,838,786           -                      -                      -                      4,838,786           1473

5,768,372           -                      -                      -                      5,768,372           1474

18,298,851         -                      -                      -                      18,298,851         1475

2023 - 2021

2023 2022 2021

40,846,113,018     44,977,923,779     34,922,716,599     

4,509,547,027       4,215,428,143       3,967,209,323       

4,306,168,721         3,999,935,948         3,723,715,161         

203,378,306            215,492,195            243,494,162            

11,886,352,207     12,413,485,381     11,486,817,774     

3,809,685,324         3,751,442,831         3,289,272,183         

546,433,058            541,329,783            765,578,414            

2,871,211,832         3,593,660,919         3,062,549,869         

1,029,526,439         1,060,108,198         918,482,486            

1,281,807,717         1,219,385,150         1,169,637,528         

1,500,000,000         1,400,000,000         1,340,000,000         

847,687,837            847,558,500            941,297,294            

3,129,136,791       3,246,280,011       3,037,094,248       

759,121,716            782,129,867            724,950,762            

1,744,557,704         1,582,423,541         1,539,374,554         

360,149,346            625,904,346            482,393,331            

39,636,335              38,387,143              39,268,281              

158,870,561            153,814,991            188,252,320            

66,801,129              63,620,123              62,855,000              

8,981,753,945       8,343,979,717       5,344,704,956       

370,298,947            255,634,035            150,809,362            

5,398,321,371         4,461,582,989         2,811,795,818         

98,663,213              124,867,713            100,051,384            

638,762,734            588,144,241            390,421,742            

1,519,618,168         1,483,851,109         1,148,434,479         

3,465,630                13,010,500              5,153,310                

351,967,194            677,097,156            173,996,262            

80,016,139              128,020,538            138,323,641            

237,381,926            306,588,104            142,032,255            

3,150,000                3,150,000                1,575,000                

7,151,658                7,083,332                7,009,834                

272,956,965            294,950,000            275,101,869            
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2023 - 2021

2023 2022 2021

40,846,113,018     44,977,923,779     34,922,716,599     

4,509,547,027       4,215,428,143       3,967,209,323       

4,306,168,721         3,999,935,948         3,723,715,161         

203,378,306            215,492,195            243,494,162            

11,886,352,207     12,413,485,381     11,486,817,774     

3,809,685,324         3,751,442,831         3,289,272,183         

546,433,058            541,329,783            765,578,414            

2,871,211,832         3,593,660,919         3,062,549,869         

1,029,526,439         1,060,108,198         918,482,486            

1,281,807,717         1,219,385,150         1,169,637,528         

1,500,000,000         1,400,000,000         1,340,000,000         

847,687,837            847,558,500            941,297,294            

3,129,136,791       3,246,280,011       3,037,094,248       

759,121,716            782,129,867            724,950,762            

1,744,557,704         1,582,423,541         1,539,374,554         

360,149,346            625,904,346            482,393,331            

39,636,335              38,387,143              39,268,281              

158,870,561            153,814,991            188,252,320            

66,801,129              63,620,123              62,855,000              

8,981,753,945       8,343,979,717       5,344,704,956       

370,298,947            255,634,035            150,809,362            

5,398,321,371         4,461,582,989         2,811,795,818         

98,663,213              124,867,713            100,051,384            

638,762,734            588,144,241            390,421,742            

1,519,618,168         1,483,851,109         1,148,434,479         

3,465,630                13,010,500              5,153,310                

351,967,194            677,097,156            173,996,262            

80,016,139              128,020,538            138,323,641            

237,381,926            306,588,104            142,032,255            

3,150,000                3,150,000                1,575,000                

7,151,658                7,083,332                7,009,834                

272,956,965            294,950,000            275,101,869            
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2023 2022 2021

12,339,323,048     16,758,750,527     11,086,890,298     

2,787,367,683         3,126,168,900         2,748,667,337         

101,628,206            119,746,080            158,449,806            

2,574,113,000         6,357,793,080         1,469,919,000         

2,580,479,115         2,715,639,517         2,468,364,965         

1,266,299,682         1,286,768,620         1,272,399,691         

169,610,286            190,517,531            158,870,868            

1,804,926,470         1,792,851,016         1,668,696,786         

-                            800,000                   500,000                   

724,270,279            752,029,641            754,247,323            

330,628,327            416,436,142            386,774,522            
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2023 - 2019

2023 2022 2021 2020 2019

13,076,370,609   13,559,432,445   8,441,502,879    5,563,684,050    4,628,550,059    

4,958,736,543      6,987,228,800      3,386,934,613     3,988,927,199     2,192,949,099     

6,998,364,450      4,988,451,229      3,890,371,283     746,941,635        1,913,805,723     

511,813,250         600,023,789         561,505,638        404,856,572        142,126,135        

607,456,366         983,728,627         602,691,345        422,958,644        379,669,102        

2023 2022 2021 2020 2019

4,958,736,543     6,987,228,800     3,386,934,613    3,988,927,199    2,192,949,099    

-                         -                         -                        90,978                  104,671               1001

-                         -                         2,971,641            24,625,345          5,557,283            1242

22,746,875           58,221,875           21,468,750          -                        538,820               1264

-                         -                         25,000,000          -                        -                        1243

18,886,764           50,577,963           32,824,765          22,755,766          7,852,164            1276

1,400,000              21,000,000           5,600,000            51,959,100          331,222,629        1272

-                         5,000,000              10,000,000          -                        -                        1012

5,550,000              66,086,089           44,041,521          53,200,535          36,870,273          1016

169,857,419         880,842,324         340,154,584        152,607,433        99,606,536          1058

45,795,000           77,265,000           17,050,000          667,035               694,536               1130

651,186,805         598,416,530         257,521,648        240,356,646        20,241,834          1163

-                         5,000,000              15,000,000          -                        -                        1202

42,010,068           257,507,858         226,206,050        177,539,803        93,914,747          1215

3,875,439,231      4,570,214,500      2,146,590,706     2,328,233,945     968,638,883        1224

-                         -                         -                        -                        222,306               1496

13,030,000           35,732,000           40,102,500          20,930,112          3,649,083            1233

31,446,792           56,340,519           26,633,902          13,546,683          10,369,587          1240

2,275,000              30,800,000           12,125,000          1,591,961            231,714               1192

1,000,000              15,520,000           25,380,000          3,624,080            6,056,128            1510

-                         -                         -                        485,873,271        -                        1265

31,860,000           64,069,333           36,609,704          38,336,500          50,744,783          1027

889,708                 8,966,361              7,541,179            832,650               8,813,545            1008

442,881                 11,365,377           17,394,295          14,692,207          86,455,563          1166

5,000,000              13,000,000           12,000,000          -                        -                        1188

-                         -                         -                        -                        1,400,306            1475

-                         2,600,000              8,500,000            8,974,382            19,628,714          1013

1,080,000              6,724,071              18,307,368          11,810,502          20,401,852          1025

630,000                 1,050,000              420,000               -                        -                        1029

14,344,000           98,156,000           11,500,000          -                        -                        1129

-                         -                         -                        79,142,993          111,813,831        1529

-                         -                         -                        201,825,661        236,369,321        1226

-                         -                         -                        -                        71,303,620          1229



263

ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023 2022 2021 2020 2019

-                         6,939,000              16,191,000          -                        -                        1530

1,850,000              2,250,000              3,000,000            1,609,729            246,370               1271

5,840,000              5,840,000              2,320,000            -                        -                        1532

16,176,000           37,744,000           4,480,000            54,099,882          -                        1014

2023 2022 2021 2020 2019

6,998,364,450     4,988,451,229     3,890,371,283    746,941,635        1,913,805,723    

2,288,734,675      1,291,776,789      1,167,343,187     383,960,811        1,275,617,894     1272

107,500,000         110,000,000         56,000,000          -                        -                        1163

45,545,750          67,640,708          1166

86,306,000           154,940,000         74,634,000          -                        -                        1215

3,444,100,337      2,642,202,652      2,199,100,907     203,299,178        249,376,773        1224

120,000,000         100,000,000         80,000,000          15,000,000          -                        1233

801,723,438         587,031,788         275,793,189        99,135,896          321,170,348        1229

150,000,000         102,500,000         37,500,000          -                        -                        1027

2023 2022 2021 2020 2019

511,813,250         600,023,789         561,505,638        404,856,572        142,126,135        

-                         260,995                 4,075,912            6,719,891            807,194               1276

-                         -                         507,364               12,001,056          1,522,094            1058

-                         -                         1,000,000            4,986,291            1,168,516            1130

-                         422,515                 2,535,089            7,469,466            -                        1163

-                         -                         -                        15,713,951          1,321,141            1215

327,519,228         348,604,084         218,315,384        69,505,517          10,006,060          1224

689,839                 15,855,798           48,258,994          84,550,000          49,244,069          1233

-                         372,325                 5,843,328            13,151,179          2,939,402            1240

176,049,869         216,995,799         203,833,693        123,253,933        67,221,286          1229

-                         -                         -                        8,000,000            4,622,173            1027

-                         -                         30,690,912          30,690,912          -                        1277

-                         -                         4,000,000            4,000,000            -                        1285

7,554,314              17,512,273           42,444,962          24,814,376          3,274,200            1013

2023 2022 2021 2020 2019

607,456,366         983,728,627         602,691,345        422,958,644        379,669,102        

538,444,638         886,659,330         486,512,232        302,086,307        316,867,922        1224

-                         122,509                 2,341,419            2,436,417            3,145,300            1240

69,011,728           96,946,788           113,837,694        118,435,920        59,655,880          1229

6.
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2021
 - 

2023
(

)

2023
2022

2021

4,958,736,543
      

6,987,228,800
      

3,386,934,613
      

-
                         

-
                         

2,971,641
              

1242

-
                          

-
                          

2,971,641
               

22,746,875
            

58,221,875
            

21,468,750
            

1264

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

1,246,875
               

11,221,875
             

12,468,750
             

20,000,000
             

20,000,000
             

1,500,000
               

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

-
                          

300,000
                  

5,700,000
               

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

-
                         

-
                         

25,000,000
            

1243

-
                          

-
                          

25,000,000
             

18,886,764
            

50,577,963
            

32,824,765
            

1276

-
                          

293,373
                  

1,172,369
               

-
                          

258,846
                  

1,373,199
               

201,764
                  

1,815,876
               

2,017,640
               

-
                          

224,624
                  

1,166,694
               

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

181,131
                  

-
                          

-
                          

87,597
                    

-
                          

-
                          

226,586
                  

1,080,000
               

1,800,000
               

720,000
                  

93,750
                    

1,000,000
               

1,500,000
               

93,750
                    

1,218,750
               

562,500
                  

-
                          

500,000
                  

1,000,000
               

990,000
                  

1,650,000
               

660,000
                  

390,000
                  

1,210,000
               

1,000,000
               

780,000
                  

1,300,000
               

400,000
                  

1,462,500
               

2,437,500
               

975,000
                  

93,750
                    

1,000,000
               

1,500,000
               

727,500
                  

1,212,500
               

485,000
                  

390,000
                  

1,210,000
               

1,000,000
               

607,500
                  

1,012,500
               

405,000
                  

592,500
                  

987,500
                  

395,000
                  

1,743,750
               

2,906,250
               

700,000
                  

5,400,000
               

11,100,000
             

1,500,000
               

250,000
                  

4,381,000
               

369,000
                  

960,000
                  

1,600,000
               

640,000
                  

-
                          

-
                          

770,150
                  

1,387,500
               

2,312,500
               

925,000
                  

862,500
                  

1,437,500
               

1,575,000
               



265

ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2021
 - 

2023
(

)

2023
2022

2021

4,958,736,543
      

6,987,228,800
      

3,386,934,613
      

-
                         

-
                         

2,971,641
              

1242

-
                          

-
                          

2,971,641
               

22,746,875
            

58,221,875
            

21,468,750
            

1264

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

1,246,875
               

11,221,875
             

12,468,750
             

20,000,000
             

20,000,000
             

1,500,000
               

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

-
                          

300,000
                  

5,700,000
               

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

250,000
                  

4,450,000
               

300,000
                  

-
                         

-
                         

25,000,000
            

1243

-
                          

-
                          

25,000,000
             

18,886,764
            

50,577,963
            

32,824,765
            

1276

-
                          

293,373
                  

1,172,369
               

-
                          

258,846
                  

1,373,199
               

201,764
                  

1,815,876
               

2,017,640
               

-
                          

224,624
                  

1,166,694
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

-
                          

-
                          

181,131
                  

-
                          

-
                          

87,597
                    

-
                          

-
                          

226,586
                  

1,080,000
               

1,800,000
               

720,000
                  

93,750
                    

1,000,000
               

1,500,000
               

93,750
                    

1,218,750
               

562,500
                  

-
                          

500,000
                  

1,000,000
               

990,000
                  

1,650,000
               

660,000
                  

390,000
                  

1,210,000
               

1,000,000
               

780,000
                  

1,300,000
               

400,000
                  

1,462,500
               

2,437,500
               

975,000
                  

93,750
                    

1,000,000
               

1,500,000
               

727,500
                  

1,212,500
               

485,000
                  

390,000
                  

1,210,000
               

1,000,000
               

607,500
                  

1,012,500
               

405,000
                  

592,500
                  

987,500
                  

395,000
                  

1,743,750
               

2,906,250
               

700,000
                  

5,400,000
               

11,100,000
             

1,500,000
               

250,000
                  

4,381,000
               

369,000
                  

960,000
                  

1,600,000
               

640,000
                  

-
                          

-
                          

770,150
                  

1,387,500
               

2,312,500
               

925,000
                  

862,500
                  

1,437,500
               

1,575,000
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2023
2022

2021

780,000
                  

1,300,000
               

1,520,000
               

-
                          

3,000,000
               

500,000
                  

-
                          

1,600,000
               

2,400,000
               

-
                          

309,244
                  

4,097,899
               

-
                          

1,500,000
               

1,000,000
               

1,400,000
              

21,000,000
            

5,600,000
              

1272

1,400,000
               

21,000,000
             

5,600,000
               

-
                         

5,000,000
              

10,000,000
            

1012

-
                          

5,000,000
               

10,000,000
             

5,550,000
              

66,086,089
            

44,041,521
            

1016

-
                          

-
                          

2,881,522
               

-
                          

-
                          

1,399,999
               

350,000
                  

1,500,000
               

2,900,000
               

1,000,000
               

14,000,000
             

12,200,000
             

-
                          

2,940,000
               

4,410,000
               

4,200,000
               

47,496,089
             

17,400,000
             

-
                          

150,000
                  

2,850,000
               

169,857,419
         

880,842,324
         

340,154,584
         

1058

345,350
                  

2,762,799
               

1,022,878
               

359,087
                  

2,154,521
               

2,304,776
               

5

225,044
                  

900,174
                  

1,175,653
               

5

406,740
                  

2,440,438
               

2,077,027
               

12

389,014
                  

3,112,113
               

2,059,524
               

12

2023
2022

2021

366,523
                  

2,932,181
               

1,960,560
               

367,123
                  

2,202,739
               

2,183,562
               

-
                          

329,081
                  

4,681,302
               

-
                          

329,081
                  

4,139,027
               

547,916
                  

4,931,242
               

1,477,978
               

8

696,156
                  

4,176,934
               

3,221,641
               

10

329,081
                  

3,290,811
               

2,093,214
               

242,749
                  

1,213,743
               

1,161,620
               

6
2

5,209,906
               

1,754,391
               

4,708,018
               

-
                          

745,498
                  

4,698,755
               

12

549,456
                  

4,395,646
               

1,430,318
               

12

-
                          

329,081
                  

4,941,583
               

-
                          

329,081
                  

4,726,138
               

-
                          

706,913
                  

6,188,222
               

5

372,553
                  

2,235,319
               

1,335,770
               

368,117
                  

3,681,172
               

1,423,107
               

-
                          

-
                          

485,343
                  

3

367,587
                  

2,940,697
               

2,297,402
               

329,081
                  

3,290,811
               

1,718,430
               

363,786
                  

2,182,718
               

1,358,028
               

6,322,394
               

655,568
                  

1,685,981
               

5

495,095
                  

2,970,572
               

2,448,144
               

10

-
                          

-
                          

554,770
                  

6
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

780,000
                  

1,300,000
               

1,520,000
               

-
                          

3,000,000
               

500,000
                  

-
                          

1,600,000
               

2,400,000
               

-
                          

309,244
                  

4,097,899
               

-
                          

1,500,000
               

1,000,000
               

1,400,000
              

21,000,000
            

5,600,000
              

1272

1,400,000
               

21,000,000
             

5,600,000
               

-
                         

5,000,000
              

10,000,000
            

1012

-
                          

5,000,000
               

10,000,000
             

5,550,000
              

66,086,089
            

44,041,521
            

1016

-
                          

-
                          

2,881,522
               

-
                          

-
                          

1,399,999
               

350,000
                  

1,500,000
               

2,900,000
               

1,000,000
               

14,000,000
             

12,200,000
             

-
                          

2,940,000
               

4,410,000
               

4,200,000
               

47,496,089
             

17,400,000
             

-
                          

150,000
                  

2,850,000
               

169,857,419
         

880,842,324
         

340,154,584
         

1058

345,350
                  

2,762,799
               

1,022,878
               

359,087
                  

2,154,521
               

2,304,776
               

5

225,044
                  

900,174
                  

1,175,653
               

5

406,740
                  

2,440,438
               

2,077,027
               

12

389,014
                  

3,112,113
               

2,059,524
               

12

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

366,523
                  

2,932,181
               

1,960,560
               

367,123
                  

2,202,739
               

2,183,562
               

-
                          

329,081
                  

4,681,302
               

-
                          

329,081
                  

4,139,027
               

547,916
                  

4,931,242
               

1,477,978
               

8

696,156
                  

4,176,934
               

3,221,641
               

10

329,081
                  

3,290,811
               

2,093,214
               

242,749
                  

1,213,743
               

1,161,620
               

6
2

5,209,906
               

1,754,391
               

4,708,018
               

-
                          

745,498
                  

4,698,755
               

12

549,456
                  

4,395,646
               

1,430,318
               

12

-
                          

329,081
                  

4,941,583
               

-
                          

329,081
                  

4,726,138
               

-
                          

706,913
                  

6,188,222
               

5

372,553
                  

2,235,319
               

1,335,770
               

368,117
                  

3,681,172
               

1,423,107
               

-
                          

-
                          

485,343
                  

3

367,587
                  

2,940,697
               

2,297,402
               

329,081
                  

3,290,811
               

1,718,430
               

363,786
                  

2,182,718
               

1,358,028
               

6,322,394
               

655,568
                  

1,685,981
               

5

495,095
                  

2,970,572
               

2,448,144
               

10

-
                          

-
                          

554,770
                  

6
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2023
2022

2021

323,429
                  

3,234,291
               

1,428,367
               

-
                          

345,069
                  

4,806,314
               

06

425,508
                  

3,404,067
               

1,079,375
               

12

-
                          

9,007,147
               

5,000,000
               

12

-
                          

-
                          

720,528
                  

12

-
                          

-
                          

79,302
                    

-
                          

-
                          

41,887
                    

2

-
                          

-
                          

124,956
                  

24

-
                          

-
                          

65,000
                    

-
                          

-
                          

101,137
                  

2

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

24,996
                    

-
                          

-
                          

39,873
                    

2

-
                          

-
                          

819,640
                  

8
2

-
                          

-
                          

224,340
                  

9

-
                          

-
                          

118,418
                  

-
                          

-
                          

340,418
                  

12

-
                          

-
                          

415,787
                  

-
                          

-
                          

1,500,000
               

4

700,000
                  

10,500,000
             

2,800,000
               

8

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

2

150,000
                  

2,350,000
               

500,000
                  

3

350,000
                  

4,250,000
               

2,400,000
               

2023
2022

2021

650,000
                  

9,750,000
               

2,600,000
               

12

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

2

175,000
                  

2,625,000
               

700,000
                  

200,000
                  

2,800,000
               

1,000,000
               

4

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

475,000
                  

6,375,000
               

2,650,000
               

8

125,000
                  

1,075,000
               

1,500,000
               

475,000
                  

6,375,000
               

2,650,000
               

8

600,000
                  

9,600,000
               

1,800,000
               

12

329,081
                  

4,936,217
               

1,316,324
               

525,000
                  

7,875,000
               

2,100,000
               

725,000
                  

10,875,000
             

2,900,000
               

3

215,000
                  

2,725,000
               

860,000
                  

4

550,000
                  

9,450,000
               

1,000,000
               

4

675,000
                  

10,125,000
             

2,700,000
               

8

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

750,000
                  

12,000,000
             

2,250,000
               

15

700,000
                  

10,500,000
             

2,800,000
               

8

400,000
                  

6,600,000
               

1,000,000
               

8

900,000
                  

14,400,000
             

2,700,000
               

10

500,000
                  

7,500,000
               

2,000,000
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

323,429
                  

3,234,291
               

1,428,367
               

-
                          

345,069
                  

4,806,314
               

06

425,508
                  

3,404,067
               

1,079,375
               

12

-
                          

9,007,147
               

5,000,000
               

12

-
                          

-
                          

720,528
                  

12

-
                          

-
                          

79,302
                    

-
                          

-
                          

41,887
                    

2

-
                          

-
                          

124,956
                  

24

-
                          

-
                          

65,000
                    

-
                          

-
                          

101,137
                  

2

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

24,996
                    

-
                          

-
                          

39,873
                    

2

-
                          

-
                          

819,640
                  

8
2

-
                          

-
                          

224,340
                  

9

-
                          

-
                          

118,418
                  

-
                          

-
                          

340,418
                  

12

-
                          

-
                          

415,787
                  

-
                          

-
                          

1,500,000
               

4

700,000
                  

10,500,000
             

2,800,000
               

8

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

2

150,000
                  

2,350,000
               

500,000
                  

3

350,000
                  

4,250,000
               

2,400,000
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

650,000
                  

9,750,000
               

2,600,000
               

12

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

2

175,000
                  

2,625,000
               

700,000
                  

200,000
                  

2,800,000
               

1,000,000
               

4

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

475,000
                  

6,375,000
               

2,650,000
               

8

125,000
                  

1,075,000
               

1,500,000
               

475,000
                  

6,375,000
               

2,650,000
               

8

600,000
                  

9,600,000
               

1,800,000
               

12

329,081
                  

4,936,217
               

1,316,324
               

525,000
                  

7,875,000
               

2,100,000
               

725,000
                  

10,875,000
             

2,900,000
               

3

215,000
                  

2,725,000
               

860,000
                  

4

550,000
                  

9,450,000
               

1,000,000
               

4

675,000
                  

10,125,000
             

2,700,000
               

8

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

750,000
                  

12,000,000
             

2,250,000
               

15

700,000
                  

10,500,000
             

2,800,000
               

8

400,000
                  

6,600,000
               

1,000,000
               

8

900,000
                  

14,400,000
             

2,700,000
               

10

500,000
                  

7,500,000
               

2,000,000
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2023
2022

2021

200,000
                  

4,000,000
               

800,000
                  

4

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

4

725,000
                  

10,875,000
             

2,900,000
               

3

450,000
                  

6,750,000
               

1,800,000
               

550,000
                  

8,800,000
               

1,650,000
               

4

750,000
                  

12,000,000
             

2,250,000
               

8

115,000
                  

1,725,000
               

460,000
                  

2

550,000
                  

8,800,000
               

1,650,000
               

4

725,000
                  

10,875,000
             

2,900,000
               

12
3

-
                          

-
                          

500,000
                  

475,000
                  

7,125,000
               

1,900,000
               

3

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

650,000
                  

9,750,000
               

2,600,000
               

4

400,000
                  

6,600,000
               

1,000,000
               

8

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

2

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

2

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

2

650,000
                  

9,750,000
               

2,600,000
               

3

225,000
                  

3,375,000
               

1,400,000
               

4
2

155,000
                  

2,325,000
               

620,000
                  

2

450,000
                  

6,750,000
               

1,800,000
               

125,000
                  

1,875,000
               

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

2023
2022

2021

400,000
                  

7,100,000
               

500,000
                  

8
2

4,000,000
               

8,625,000
               

1,000,000
               

4

525,000
                  

7,875,000
               

2,100,000
               

350,000
                  

5,650,000
               

1,000,000
               

475,000
                  

7,125,000
               

1,900,000
               

8

700,000
                  

10,500,000
             

2,800,000
               

6

1,725,000
               

14,875,000
             

2,900,000
               

12
3

750,000
                  

15,000,000
             

2,750,000
               

12

600,000
                  

9,600,000
               

1,800,000
               

12

930,000
                  

14,880,000
             

2,790,000
               

12
3

600,000
                  

9,000,000
               

2,400,000
               

4

743,750
                  

11,156,250
             

2,975,000
               

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

4

175,000
                  

2,625,000
               

1,500,000
               

2

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

300,000
                  

4,500,000
               

1,200,000
               

2

600,000
                  

9,000,000
               

2,400,000
               

3

800,000
                  

12,800,000
             

2,400,000
               

16
3

850,000
                  

13,600,000
             

2,550,000
               

16

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

600,000
                  

9,600,000
               

1,800,000
               

12

350,000
                  

5,250,000
               

2,000,000
               

367,500
                  

5,512,500
               

1,470,000
               



271

ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

200,000
                  

4,000,000
               

800,000
                  

4

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

4

725,000
                  

10,875,000
             

2,900,000
               

3

450,000
                  

6,750,000
               

1,800,000
               

550,000
                  

8,800,000
               

1,650,000
               

4

750,000
                  

12,000,000
             

2,250,000
               

8

115,000
                  

1,725,000
               

460,000
                  

2

550,000
                  

8,800,000
               

1,650,000
               

4

725,000
                  

10,875,000
             

2,900,000
               

12
3

-
                          

-
                          

500,000
                  

475,000
                  

7,125,000
               

1,900,000
               

3

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

650,000
                  

9,750,000
               

2,600,000
               

4

400,000
                  

6,600,000
               

1,000,000
               

8

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

2

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

2

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

2

650,000
                  

9,750,000
               

2,600,000
               

3

225,000
                  

3,375,000
               

1,400,000
               

4
2

155,000
                  

2,325,000
               

620,000
                  

2

450,000
                  

6,750,000
               

1,800,000
               

125,000
                  

1,875,000
               

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

400,000
                  

7,100,000
               

500,000
                  

8
2

4,000,000
               

8,625,000
               

1,000,000
               

4

525,000
                  

7,875,000
               

2,100,000
               

350,000
                  

5,650,000
               

1,000,000
               

475,000
                  

7,125,000
               

1,900,000
               

8

700,000
                  

10,500,000
             

2,800,000
               

6

1,725,000
               

14,875,000
             

2,900,000
               

12
3

750,000
                  

15,000,000
             

2,750,000
               

12

600,000
                  

9,600,000
               

1,800,000
               

12

930,000
                  

14,880,000
             

2,790,000
               

12
3

600,000
                  

9,000,000
               

2,400,000
               

4

743,750
                  

11,156,250
             

2,975,000
               

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

4

175,000
                  

2,625,000
               

1,500,000
               

2

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

300,000
                  

4,500,000
               

1,200,000
               

2

600,000
                  

9,000,000
               

2,400,000
               

3

800,000
                  

12,800,000
             

2,400,000
               

16
3

850,000
                  

13,600,000
             

2,550,000
               

16

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

600,000
                  

9,600,000
               

1,800,000
               

12

350,000
                  

5,250,000
               

2,000,000
               

367,500
                  

5,512,500
               

1,470,000
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2023
2022

2021

600,000
                  

9,000,000
               

2,400,000
               

3

300,000
                  

4,500,000
               

1,200,000
               

6

675,000
                  

10,125,000
             

2,700,000
               

3

-
                          

500,000
                  

1,500,000
               

2

600,000
                  

9,000,000
               

2,400,000
               

3

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

300,000
                  

4,200,000
               

1,500,000
               

6

525,000
                  

7,875,000
               

2,100,000
               

10

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

6

225,000
                  

3,375,000
               

1,000,000
               

4
2

175,000
                  

2,625,000
               

700,000
                  

3

225,000
                  

3,375,000
               

1,000,000
               

4

450,000
                  

6,750,000
               

1,800,000
               

9

725,000
                  

10,875,000
             

2,900,000
               

12

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

6

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

4

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

200,000
                  

3,000,000
               

1,800,000
               

2

200,000
                  

2,800,000
               

1,000,000
               

2

450,000
                  

6,750,000
               

1,800,000
               

4

600,000
                  

7,800,000
               

3,600,000
               

12

600,000
                  

9,400,000
               

2,000,000
               

12

2023
2022

2021

600,000
                  

9,600,000
               

1,800,000
               

12

1,000,000
               

16,000,000
             

3,000,000
               

18
3

325,000
                  

4,875,000
               

1,300,000
               

5

850,000
                  

13,600,000
             

2,550,000
               

12

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

2

772,429
                  

1,287,381
               

514,952
                  

900,000
                  

5,400,000
               

8,550,000
               

12
3

66,956,445
             

47,395,957
             

29,225,972
             

1,671,519
               

4,011,645
               

20,058,227
             

8

30,000,000
             

45,628,476
             

18,000,000
             

45,795,000
            

77,265,000
            

17,050,000
            

1130

-
                          

-
                          

60,000
                    

555,000
                  

8,545,000
               

2,000,000
               

30,000,000
             

40,000,000
             

13,500,000
             

5,070,000
               

11,830,000
             

350,000
                  

8,730,000
               

8,730,000
               

540,000
                  

1,440,000
               

5,760,000
               

300,000
                  

-
                          

2,400,000
               

300,000
                  

651,186,805
         

598,416,530
         

257,521,648
         

1163

-
                          

1,990,896
               

6,273,398
               

-
                          

169,157
                  

2,575,499
               

1,062,500
               

1,062,500
               

1,875,000
               

-
                          

250,000
                  

4,750,000
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

600,000
                  

9,000,000
               

2,400,000
               

3

300,000
                  

4,500,000
               

1,200,000
               

6

675,000
                  

10,125,000
             

2,700,000
               

3

-
                          

500,000
                  

1,500,000
               

2

600,000
                  

9,000,000
               

2,400,000
               

3

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

300,000
                  

4,200,000
               

1,500,000
               

6

525,000
                  

7,875,000
               

2,100,000
               

10

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

6

225,000
                  

3,375,000
               

1,000,000
               

4
2

175,000
                  

2,625,000
               

700,000
                  

3

225,000
                  

3,375,000
               

1,000,000
               

4

450,000
                  

6,750,000
               

1,800,000
               

9

725,000
                  

10,875,000
             

2,900,000
               

12

350,000
                  

5,250,000
               

1,400,000
               

6

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

4

400,000
                  

6,000,000
               

1,600,000
               

375,000
                  

5,625,000
               

1,500,000
               

200,000
                  

3,000,000
               

1,800,000
               

2

200,000
                  

2,800,000
               

1,000,000
               

2

450,000
                  

6,750,000
               

1,800,000
               

4

600,000
                  

7,800,000
               

3,600,000
               

12

600,000
                  

9,400,000
               

2,000,000
               

12

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ

2023
2022

2021

600,000
                  

9,600,000
               

1,800,000
               

12

1,000,000
               

16,000,000
             

3,000,000
               

18
3

325,000
                  

4,875,000
               

1,300,000
               

5

850,000
                  

13,600,000
             

2,550,000
               

12

200,000
                  

3,000,000
               

800,000
                  

2

772,429
                  

1,287,381
               

514,952
                  

900,000
                  

5,400,000
               

8,550,000
               

12
3

66,956,445
             

47,395,957
             

29,225,972
             

1,671,519
               

4,011,645
               

20,058,227
             

8

30,000,000
             

45,628,476
             

18,000,000
             

45,795,000
            

77,265,000
            

17,050,000
            

1130

-
                          

-
                          

60,000
                    

555,000
                  

8,545,000
               

2,000,000
               

30,000,000
             

40,000,000
             

13,500,000
             

5,070,000
               

11,830,000
             

350,000
                  

8,730,000
               

8,730,000
               

540,000
                  

1,440,000
               

5,760,000
               

300,000
                  

-
                          

2,400,000
               

300,000
                  

651,186,805
         

598,416,530
         

257,521,648
         

1163

-
                          

1,990,896
               

6,273,398
               

-
                          

169,157
                  

2,575,499
               

1,062,500
               

1,062,500
               

1,875,000
               

-
                          

250,000
                  

4,750,000
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2023
2022

2021

-
                          

-
                          

592,000
                  

-
                          

200,000
                  

3,200,000
               

-
                          

3,083,567
               

19,939,024
             

-
                          

200,000
                  

3,200,000
               

-
                          

-
                          

117,853
                  

600,000
                  

1,000,000
               

1,400,000
               

7,125,000
               

7,125,000
               

100,000
                  

240,000
                  

400,000
                  

160,000
                  

1,828,750
               

1,193,750
               

477,500
                  

226,563
                  

3,500,000
               

1,031,250
               

90,000,000
             

67,500,000
             

22,500,000
             

-
                          

-
                          

3,600,000
               

-
                          

5,593,228
               

10,387,423
             

10

2,100,000
               

2,100,000
               

300,000
                  

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

-
                          

-
                          

500,000
                  

4,400,000
               

4,400,000
               

2,200,000
               

8,225,000
               

8,225,000
               

1,400,000
               

750,000
                  

12,000,000
             

2,250,000
               

-
                          

1,278,425
               

4,290,075
               

750,000
                  

3,410,000
               

840,000
                  

1,614,000
               

2,690,000
               

1,076,000
               

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

2023
2022

2021

562,500
                  

937,500
                  

375,000
                  

-
                          

300,000
                  

1,000,000
               

2,912,500
               

2,912,500
               

1,675,000
               

4,465,482
               

51,447,710
             

13,396,446
             

390,000
                  

650,000
                  

260,000
                  

200,000
                  

2,300,000
               

500,000
                  

500,000
                  

8,000,000
               

1,500,000
               

3,402,500
               

2,212,500
               

1,385,000
               

20,500,000
             

15,500,000
             

5,000,000
               

2,802,500
               

1,212,500
               

485,000
                  

2,912,500
               

2,912,500
               

3,675,000
               

3,582,500
               

3,582,500
               

335,000
                  

5,280,000
               

5,280,000
               

440,000
                  

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

698,250
                  

1,163,750
               

465,500
                  

2,300,000
               

2,300,000
               

400,000
                  

500,000
                  

8,500,000
               

1,500,000
               

556,250
                  

1,156,250
               

1,500,000
               

556,250
                  

556,250
                  

2,387,500
               

-
                          

150,000
                  

2,850,000
               

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

12,500,000
             

12,500,000
             

5,000,000
               

2,780,000
               

2,780,000
               

840,000
                  



275

ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

592,000
                  

-
                          

200,000
                  

3,200,000
               

-
                          

3,083,567
               

19,939,024
             

-
                          

200,000
                  

3,200,000
               

-
                          

-
                          

117,853
                  

600,000
                  

1,000,000
               

1,400,000
               

7,125,000
               

7,125,000
               

100,000
                  

240,000
                  

400,000
                  

160,000
                  

1,828,750
               

1,193,750
               

477,500
                  

226,563
                  

3,500,000
               

1,031,250
               

90,000,000
             

67,500,000
             

22,500,000
             

-
                          

-
                          

3,600,000
               

-
                          

5,593,228
               

10,387,423
             

10

2,100,000
               

2,100,000
               

300,000
                  

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

-
                          

-
                          

500,000
                  

4,400,000
               

4,400,000
               

2,200,000
               

8,225,000
               

8,225,000
               

1,400,000
               

750,000
                  

12,000,000
             

2,250,000
               

-
                          

1,278,425
               

4,290,075
               

750,000
                  

3,410,000
               

840,000
                  

1,614,000
               

2,690,000
               

1,076,000
               

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

562,500
                  

937,500
                  

375,000
                  

-
                          

300,000
                  

1,000,000
               

2,912,500
               

2,912,500
               

1,675,000
               

4,465,482
               

51,447,710
             

13,396,446
             

390,000
                  

650,000
                  

260,000
                  

200,000
                  

2,300,000
               

500,000
                  

500,000
                  

8,000,000
               

1,500,000
               

3,402,500
               

2,212,500
               

1,385,000
               

20,500,000
             

15,500,000
             

5,000,000
               

2,802,500
               

1,212,500
               

485,000
                  

2,912,500
               

2,912,500
               

3,675,000
               

3,582,500
               

3,582,500
               

335,000
                  

5,280,000
               

5,280,000
               

440,000
                  

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

698,250
                  

1,163,750
               

465,500
                  

2,300,000
               

2,300,000
               

400,000
                  

500,000
                  

8,500,000
               

1,500,000
               

556,250
                  

1,156,250
               

1,500,000
               

556,250
                  

556,250
                  

2,387,500
               

-
                          

150,000
                  

2,850,000
               

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

12,500,000
             

12,500,000
             

5,000,000
               

2,780,000
               

2,780,000
               

840,000
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2023
2022

2021

5,300,000
               

5,000,000
               

440,000
                  

6,825,000
               

5,825,000
               

1,700,000
               

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

1,900,000
               

1,900,000
               

200,000
                  

-
                          

300,000
                  

700,000
                  

5,280,000
               

5,280,000
               

440,000
                  

1,600,000
               

1,000,000
               

400,000
                  

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

90,000,000
             

67,500,000
             

22,500,000
             

-
                          

15,556,260
             

23,334,390
             

1,522,500
               

1,522,500
               

1,455,000
               

57,619,800
             

33,635,412
             

12,964,455
             

40,000,000
             

25,000,000
             

4,000,000
               

60,000,000
             

39,739,698
             

8,500,000
               

6,825,000
               

6,825,000
               

700,000
                  

37,205,520
             

27,904,140
             

8,836,311
               

40,000,000
             

25,000,000
             

3,500,000
               

59,653,440
             

38,100,537
             

11,222,024
             

2,780,000
               

2,780,000
               

440,000
                  

-
                          

8,860,000
               

5,000,000
               

35,000,000
             

25,000,000
             

8,000,000
               

2023
2022

2021

-
                         

5,000,000
              

15,000,000
            

1202

-
                          

5,000,000
               

15,000,000
             

42,010,068
            

257,507,858
         

226,206,050
         

1215

-
                          

-
                          

5,000,000
               

-
                          

178,065
                  

1,907,151
               

-
                          

-
                          

1,122,810
               

-
                          

178,065
                  

1,780,651
               

-
                          

178,065
                  

1,780,651
               

-
                          

178,065
                  

1,780,651
               

-
                          

164,766
                  

1,738,600
               

-
                          

164,766
                  

2,521,002
               

-
                          

168,954
                  

1,774,096
               

-
                          

143,830
                  

1,495,911
               

-
                          

-
                          

1,151,575
               

-
                          

139,934
                  

1,483,986
               

-
                          

250,000
                  

2,999,172
               

-
                          

144,869
                  

1,538,126
               

-
                          

-
                          

909,963
                  

-
                          

159,646
                  

1,718,673
               

-
                          

-
                          

868,958
                  

-
                          

154,992
                  

1,626,317
               

-
                          

129,934
                  

1,396,009
               

-
                          

139,774
                  

1,771,608
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

5,300,000
               

5,000,000
               

440,000
                  

6,825,000
               

5,825,000
               

1,700,000
               

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

1,900,000
               

1,900,000
               

200,000
                  

-
                          

300,000
                  

700,000
                  

5,280,000
               

5,280,000
               

440,000
                  

1,600,000
               

1,000,000
               

400,000
                  

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

1,907,500
               

1,137,500
               

455,000
                  

90,000,000
             

67,500,000
             

22,500,000
             

-
                          

15,556,260
             

23,334,390
             

1,522,500
               

1,522,500
               

1,455,000
               

57,619,800
             

33,635,412
             

12,964,455
             

40,000,000
             

25,000,000
             

4,000,000
               

60,000,000
             

39,739,698
             

8,500,000
               

6,825,000
               

6,825,000
               

700,000
                  

37,205,520
             

27,904,140
             

8,836,311
               

40,000,000
             

25,000,000
             

3,500,000
               

59,653,440
             

38,100,537
             

11,222,024
             

2,780,000
               

2,780,000
               

440,000
                  

-
                          

8,860,000
               

5,000,000
               

35,000,000
             

25,000,000
             

8,000,000
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

-
                         

5,000,000
              

15,000,000
            

1202

-
                          

5,000,000
               

15,000,000
             

42,010,068
            

257,507,858
         

226,206,050
         

1215

-
                          

-
                          

5,000,000
               

-
                          

178,065
                  

1,907,151
               

-
                          

-
                          

1,122,810
               

-
                          

178,065
                  

1,780,651
               

-
                          

178,065
                  

1,780,651
               

-
                          

178,065
                  

1,780,651
               

-
                          

164,766
                  

1,738,600
               

-
                          

164,766
                  

2,521,002
               

-
                          

168,954
                  

1,774,096
               

-
                          

143,830
                  

1,495,911
               

-
                          

-
                          

1,151,575
               

-
                          

139,934
                  

1,483,986
               

-
                          

250,000
                  

2,999,172
               

-
                          

144,869
                  

1,538,126
               

-
                          

-
                          

909,963
                  

-
                          

159,646
                  

1,718,673
               

-
                          

-
                          

868,958
                  

-
                          

154,992
                  

1,626,317
               

-
                          

129,934
                  

1,396,009
               

-
                          

139,774
                  

1,771,608
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2023
2022

2021

-
                          

-
                          

800,000
                  

-
                          

-
                          

536,573
                  

-
                          

134,799
                  

1,469,155
               

-
                          

-
                          

627,162
                  

-
                          

-
                          

953,717
                  

-
                          

-
                          

800,000
                  

-
                          

-
                          

437,489
                  

-
                          

-
                          

375,462
                  

-
                          

-
                          

499,304
                  

-
                          

158,057
                  

2,304,791
               

-
                          

-
                          

347,429
                  

250,000
                  

4,000,000
               

2,250,000
               

-
                          

-
                          

1,245,815
               

-
                          

178,065
                  

1,905,613
               

-
                          

-
                          

1,818,180
               

-
                          

-
                          

75,010
                    

03

-
                          

-
                          

300,523
                  

-
                          

-
                          

275,204
                  

-
                          

-
                          

69,459
                    

-
                          

-
                          

42,400
                    

-
                          

-
                          

69,420
                    

-
                          

-
                          

210,345
                  

-
                          

-
                          

69,388
                    

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

69,388
                    

-
                          

-
                          

69,604
                    

-
                          

-
                          

78,842
                    

-
                          

-
                          

40,713
                    

-
                          

-
                          

58,300
                    

-
                          

-
                          

70,336
                    

-
                          

-
                          

44,939
                    

-
                          

-
                          

427,582
                  

-
                          

-
                          

32,510
                    

-
                          

-
                          

69,373
                    

-
                          

-
                          

65,018
                    

-
                          

-
                          

58,252
                    

-
                          

-
                          

207,756
                  

-
                          

-
                          

45,587
                    

-
                          

-
                          

31,279
                    

-
                          

-
                          

49,986
                    

-
                          

-
                          

40,900
                    

-
                          

-
                          

56,934
                    

-
                          

-
                          

57,500
                    

-
                          

-
                          

345,868
                  

-
                          

-
                          

12,741
                    

-
                          

-
                          

303,060
                  

585,000
                  

520,000
                  

195,000
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

800,000
                  

-
                          

-
                          

536,573
                  

-
                          

134,799
                  

1,469,155
               

-
                          

-
                          

627,162
                  

-
                          

-
                          

953,717
                  

-
                          

-
                          

800,000
                  

-
                          

-
                          

437,489
                  

-
                          

-
                          

375,462
                  

-
                          

-
                          

499,304
                  

-
                          

158,057
                  

2,304,791
               

-
                          

-
                          

347,429
                  

250,000
                  

4,000,000
               

2,250,000
               

-
                          

-
                          

1,245,815
               

-
                          

178,065
                  

1,905,613
               

-
                          

-
                          

1,818,180
               

-
                          

-
                          

75,010
                    

03

-
                          

-
                          

300,523
                  

-
                          

-
                          

275,204
                  

-
                          

-
                          

69,459
                    

-
                          

-
                          

42,400
                    

-
                          

-
                          

69,420
                    

-
                          

-
                          

210,345
                  

-
                          

-
                          

69,388
                    

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

-
                          

-
                          

69,388
                    

-
                          

-
                          

69,604
                    

-
                          

-
                          

78,842
                    

-
                          

-
                          

40,713
                    

-
                          

-
                          

58,300
                    

-
                          

-
                          

70,336
                    

-
                          

-
                          

44,939
                    

-
                          

-
                          

427,582
                  

-
                          

-
                          

32,510
                    

-
                          

-
                          

69,373
                    

-
                          

-
                          

65,018
                    

-
                          

-
                          

58,252
                    

-
                          

-
                          

207,756
                  

-
                          

-
                          

45,587
                    

-
                          

-
                          

31,279
                    

-
                          

-
                          

49,986
                    

-
                          

-
                          

40,900
                    

-
                          

-
                          

56,934
                    

-
                          

-
                          

57,500
                    

-
                          

-
                          

345,868
                  

-
                          

-
                          

12,741
                    

-
                          

-
                          

303,060
                  

585,000
                  

520,000
                  

195,000
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2023
2022

2021

300,000
                  

4,700,000
               

1,000,000
               

100,000
                  

2,000,000
               

303,060
                  

2,848,953
               

2,909,179
               

-
                          

520,000
                  

1,300,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

3,000,000
               

3,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

37,500
                    

712,500
                  

-
                          

400,000
                  

300,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

-
                          

1,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

25,000
                    

475,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

400,000
                  

300,000
                  

-
                          

-
                          

1,000,000
               

420,000
                  

3,000,000
               

1,260,000
               

-
                          

300,000
                  

400,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

3,000,000
               

3,500,000
               

-
                          

200,000
                  

1,000,000
               

-
                          

600,000
                  

300,000
                  

2023
2022

2021

175,000
                  

2,825,000
               

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

-
                          

250,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

-
                          

250,000
                  

1,830,000
               

1,830,000
               

340,000
                  

2,823,750
               

2,823,750
               

1,352,500
               

-
                          

3,000,000
               

3,500,000
               

-
                          

62,500
                    

2,375,000
               

2,000,000
               

5,000,000
               

5,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

2,000,000
               

5,000,000
               

350,000
                  

4,650,000
               

2,000,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

260,000
                  

650,000
                  

390,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

2,650,000
               

4,000,000
               

-
                          

-
                          

250,000
                  

-
                          

300,000
                  

500,000
                  

-
                          

3,000,000
               

3,500,000
               

1,000,000
               

5,500,000
               

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

300,000
                  

4,700,000
               

1,000,000
               

100,000
                  

2,000,000
               

303,060
                  

2,848,953
               

2,909,179
               

-
                          

520,000
                  

1,300,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

3,000,000
               

3,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

37,500
                    

712,500
                  

-
                          

400,000
                  

300,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

-
                          

1,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

25,000
                    

475,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

400,000
                  

300,000
                  

-
                          

-
                          

1,000,000
               

420,000
                  

3,000,000
               

1,260,000
               

-
                          

300,000
                  

400,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

3,000,000
               

3,500,000
               

-
                          

200,000
                  

1,000,000
               

-
                          

600,000
                  

300,000
                  

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

175,000
                  

2,825,000
               

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

-
                          

250,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

-
                          

250,000
                  

1,830,000
               

1,830,000
               

340,000
                  

2,823,750
               

2,823,750
               

1,352,500
               

-
                          

3,000,000
               

3,500,000
               

-
                          

62,500
                    

2,375,000
               

2,000,000
               

5,000,000
               

5,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

2,000,000
               

5,000,000
               

350,000
                  

4,650,000
               

2,000,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

260,000
                  

650,000
                  

390,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

2,650,000
               

4,000,000
               

-
                          

-
                          

250,000
                  

-
                          

300,000
                  

500,000
                  

-
                          

3,000,000
               

3,500,000
               

1,000,000
               

5,500,000
               

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
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2023
2022

2021

-
                          

-
                          

250,000
                  

350,000
                  

6,150,000
               

500,000
                  

420,000
                  

3,000,000
               

1,260,000
               

200,000
                  

5,000,000
               

1,000,000
               

303,060
                  

4,848,953
               

909,179
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

-
                          

340,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

1,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

4,000,000
               

7,500,000
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

-
                          

600,000
                  

1,800,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

303,060
                  

4,848,953
               

909,179
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

500,000
                  

8,000,000
               

2,000,000
               

350,000
                  

4,125,000
               

2,000,000
               

350,000
                  

2,125,000
               

4,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

250,000
                  

260,000
                  

650,000
                  

390,000
                  

3,400,000
               

4,000,000
               

1,600,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

581,250
                  

968,750
                  

387,500
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

552,500
                  

1,547,500
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

500,000
                  

1,500,000
               

2,000,000
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

500,000
                  

3,000,000
               

500,000
                  

-
                          

121,875
                  

2,437,500
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

581,250
                  

968,750
                  

387,500
                  

303,060
                  

4,848,953
               

909,179
                  

-
                          

350,000
                  

1,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

-
                          

-
                          

150,000
                  

420,000
                  

3,000,000
               

1,260,000
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

250,000
                  

350,000
                  

6,150,000
               

500,000
                  

420,000
                  

3,000,000
               

1,260,000
               

200,000
                  

5,000,000
               

1,000,000
               

303,060
                  

4,848,953
               

909,179
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

-
                          

340,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

1,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

4,000,000
               

7,500,000
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

-
                          

600,000
                  

1,800,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

303,060
                  

4,848,953
               

909,179
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

500,000
                  

8,000,000
               

2,000,000
               

350,000
                  

4,125,000
               

2,000,000
               

350,000
                  

2,125,000
               

4,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

-
                          

-
                          

250,000
                  

260,000
                  

650,000
                  

390,000
                  

3,400,000
               

4,000,000
               

1,600,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

581,250
                  

968,750
                  

387,500
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

552,500
                  

1,547,500
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

500,000
                  

1,500,000
               

2,000,000
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

500,000
                  

3,000,000
               

500,000
                  

-
                          

121,875
                  

2,437,500
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

581,250
                  

968,750
                  

387,500
                  

303,060
                  

4,848,953
               

909,179
                  

-
                          

350,000
                  

1,000,000
               

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

69,388
                    

624,490
                  

693,878
                  

-
                          

-
                          

150,000
                  

420,000
                  

3,000,000
               

1,260,000
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2023
2022

2021

-
                          

-
                          

250,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

500,000
                  

300,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,650,000
               

1,000,000
               

-
                          

-
                          

150,000
                  

581,250
                  

968,750
                  

387,500
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

500,000
                  

1,000,000
               

-
                          

17,500
                    

332,500
                  

500,000
                  

1,500,000
               

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

2,650,000
               

4,000,000
               

350,000
                  

4,150,000
               

2,500,000
               

2,392,000
               

2,220,000
               

888,000
                  

2,392,000
               

2,220,000
               

888,000
                  

-
                          

-
                          

250,000
                  

-
                          

1,187,500
               

1,475,000
               

1,200,000
               

1,800,000
               

1,000,000
               

2,830,000
               

3,537,500
               

707,500
                  

-
                          

-
                          

250,000
                  

2023
2022

2021

-
                          

3,000,000
               

3,500,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

300,000
                  

3,700,000
               

2,000,000
               

200,000
                  

2,000,000
               

2,000,000
               

1,890,000
               

3,150,000
               

1,260,000
               

-
                          

127,500
                  

225,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

490,000
                  

7,840,000
               

1,470,000
               

3,400,000
               

4,000,000
               

1,600,000
               

-
                          

-
                          

600,000
                  

-
                          

178,065
                  

1,780,651
               

-
                          

795,479
                  

2,000,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

129,934
                  

1,299,343
               

-
                          

134,550
                  

1,345,500
               

-
                          

-
                          

738,487
                  

-
                          

2,000,000
               

2,250,000
               

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

250,000
                  

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

500,000
                  

300,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

5,650,000
               

1,000,000
               

-
                          

-
                          

150,000
                  

581,250
                  

968,750
                  

387,500
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

-
                          

500,000
                  

1,000,000
               

-
                          

17,500
                    

332,500
                  

500,000
                  

1,500,000
               

200,000
                  

500,000
                  

350,000
                  

2,650,000
               

4,000,000
               

350,000
                  

4,150,000
               

2,500,000
               

2,392,000
               

2,220,000
               

888,000
                  

2,392,000
               

2,220,000
               

888,000
                  

-
                          

-
                          

250,000
                  

-
                          

1,187,500
               

1,475,000
               

1,200,000
               

1,800,000
               

1,000,000
               

2,830,000
               

3,537,500
               

707,500
                  

-
                          

-
                          

250,000
                  

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

-
                          

3,000,000
               

3,500,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

300,000
                  

3,700,000
               

2,000,000
               

200,000
                  

2,000,000
               

2,000,000
               

1,890,000
               

3,150,000
               

1,260,000
               

-
                          

127,500
                  

225,000
                  

-
                          

200,000
                  

500,000
                  

490,000
                  

7,840,000
               

1,470,000
               

3,400,000
               

4,000,000
               

1,600,000
               

-
                          

-
                          

600,000
                  

-
                          

178,065
                  

1,780,651
               

-
                          

795,479
                  

2,000,000
               

350,000
                  

5,150,000
               

1,500,000
               

-
                          

129,934
                  

1,299,343
               

-
                          

134,550
                  

1,345,500
               

-
                          

-
                          

738,487
                  

-
                          

2,000,000
               

2,250,000
               

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
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2023
2022

2021

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

158,057
                  

2,538,768
               

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

1,000,000
               

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

158,057
                  

2,538,768
               

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

1,000,000
               

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
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2023
2022

2021

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

3,875,439,231
      

4,570,214,500
      

2,146,590,706
      

1224

-
                          

-
                          

1,300,000
               

9,290,327
               

46,451,637
             

27,870,984
             

-
                          

-
                          

1,589,818
               

1500
2

-
                          

-
                          

9,551,100
               

14,496,330
             

24,160,551
             

9,181,009
               

853,323
                  

7,679,911
               

8,533,234
               

4,920,716
               

8,201,193
               

3,280,477
               

6,986,764
               

11,644,606
             

4,657,843
               

428,450
                  

2,570,700
               

3,556,136
               

250

15,935,311
             

26,558,852
             

9,561,187
               

13,421,223
             

22,368,704
             

8,500,108
               

9,692,106
               

16,153,510
             

6,138,334
               

844,237
                  

7,598,129
               

8,442,365
               

8,518,848
               

11,616,869
             

8,260,443
               

40

30,967,302
             

51,612,169
             

20,644,868
             

-
                          

-
                          

21,504,818
             

2,583,873
               

4,306,455
               

1,722,582
               

53,202,395
             

47,112,120
             

11,970,539
             

2023
2022

2021

7,635,412
               

12,725,686
             

5,090,275
               

-
                          

-
                          

16,687,876
             

787,681
                  

7,089,132
               

7,876,813
               

-
                          

2,580,780
               

1,032,312
               

2,078,342
               

18,705,080
             

20,783,422
             

9,987,940
               

16,646,566
             

6,325,695
               

10,823,672
             

18,039,454
             

6,854,992
               

6,789,273
               

11,315,455
             

4,526,182
               

11,124,493
             

18,540,821
             

7,045,512
               

1,382,041
               

12,438,372
             

13,820,414
             

11,825,256
             

19,708,759
             

7,489,329
               

596,024
                  

5,364,220
               

5,960,244
               

6,387,175
               

10,645,292
             

4,258,117
               

13,482,025
             

22,470,041
             

8,538,616
               

17,966,230
             

29,943,716
             

10,779,738
             

4,810,075
               

11,350,125
             

6,540,050
               

7,078,895
               

11,798,158
             

4,719,263
               

8,028,284
               

13,380,473
             

5,352,189
               

-
                          

3,984,143
               

6,395,027
               

100

1,799,770
               

16,197,927
             

17,997,697
             

-
                          

3,613,733
               

8,711,699
               

100

497,545
                  

4,477,906
               

4,975,451
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

75,000
                    

-
                          

-
                          

75,000
                    

3,875,439,231
      

4,570,214,500
      

2,146,590,706
      

1224

-
                          

-
                          

1,300,000
               

9,290,327
               

46,451,637
             

27,870,984
             

-
                          

-
                          

1,589,818
               

1500
2

-
                          

-
                          

9,551,100
               

14,496,330
             

24,160,551
             

9,181,009
               

853,323
                  

7,679,911
               

8,533,234
               

4,920,716
               

8,201,193
               

3,280,477
               

6,986,764
               

11,644,606
             

4,657,843
               

428,450
                  

2,570,700
               

3,556,136
               

250

15,935,311
             

26,558,852
             

9,561,187
               

13,421,223
             

22,368,704
             

8,500,108
               

9,692,106
               

16,153,510
             

6,138,334
               

844,237
                  

7,598,129
               

8,442,365
               

8,518,848
               

11,616,869
             

8,260,443
               

40

30,967,302
             

51,612,169
             

20,644,868
             

-
                          

-
                          

21,504,818
             

2,583,873
               

4,306,455
               

1,722,582
               

53,202,395
             

47,112,120
             

11,970,539
             

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

7,635,412
               

12,725,686
             

5,090,275
               

-
                          

-
                          

16,687,876
             

787,681
                  

7,089,132
               

7,876,813
               

-
                          

2,580,780
               

1,032,312
               

2,078,342
               

18,705,080
             

20,783,422
             

9,987,940
               

16,646,566
             

6,325,695
               

10,823,672
             

18,039,454
             

6,854,992
               

6,789,273
               

11,315,455
             

4,526,182
               

11,124,493
             

18,540,821
             

7,045,512
               

1,382,041
               

12,438,372
             

13,820,414
             

11,825,256
             

19,708,759
             

7,489,329
               

596,024
                  

5,364,220
               

5,960,244
               

6,387,175
               

10,645,292
             

4,258,117
               

13,482,025
             

22,470,041
             

8,538,616
               

17,966,230
             

29,943,716
             

10,779,738
             

4,810,075
               

11,350,125
             

6,540,050
               

7,078,895
               

11,798,158
             

4,719,263
               

8,028,284
               

13,380,473
             

5,352,189
               

-
                          

3,984,143
               

6,395,027
               

100

1,799,770
               

16,197,927
             

17,997,697
             

-
                          

3,613,733
               

8,711,699
               

100

497,545
                  

4,477,906
               

4,975,451
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2023
2022

2021

-
                          

16,502,439
             

30,162,211
             

3,559,002
               

27,310,522
             

27,310,522
             

-
                          

-
                          

53,970,000
             

26,279,476
             

37,542,109
             

10,136,369
             

4,495,533
               

7,492,555
               

2,997,022
               

5,043,163
               

8,405,272
               

3,362,109
               

-
                          

-
                          

300,000
                  

600,000
                  

1,000,000
               

400,000
                  

4

3,187,500
               

22,312,500
             

28,687,500
             

100

10,671,716
             

17,786,194
             

6,758,754
               

-
                          

-
                          

955,889
                  

50,000,000
             

45,466,272
             

21,340,519
             

967,489
                  

8,707,398
               

9,674,887
               

9,696,722
               

16,161,204
             

6,141,258
               

13,038,134
             

21,730,224
             

8,257,485
               

627,617
                  

5,648,553
               

6,276,170
               

1,221,449
               

10,993,037
             

12,214,485
             

-
                          

475,484
                  

1,188,709
               

716,145
                  

6,445,309
               

7,161,455
               

15,897,888
             

26,496,479
             

9,538,733
               

-
                          

3,575,513
               

1,956,520
               

100

12,970,523
             

21,617,538
             

8,214,664
               

11,440,597
             

19,067,661
             

7,245,711
               

2023
2022

2021

1,054,165
               

7,162,494
               

10,385,272
             

-
                          

1,268,800
               

3,611,361
               

8,610,823
               

14,351,372
             

5,740,549
               

-
                          

-
                          

1,500,000
               

5,396,195
               

8,993,659
               

3,597,463
               

-
                          

-
                          

20,181,579
             

-
                          

-
                          

456,066
                  

33,990,848
             

34,934,460
             

13,110,755
             

30,140,044
             

35,860,837
             

11,625,446
             

4

20,509,388
             

34,182,314
             

12,305,633
             

1

16,096,395
             

26,827,326
             

9,657,837
               

5,988,052
               

9,980,086
               

3,992,034
               

-
                          

5,450,853
               

2,180,341
               

-
                          

6,750,155
               

2,700,062
               

-
                          

-
                          

872,300
                  

2

-
                          

-
                          

1,911,883
               

60

-
                          

-
                          

543,922
                  

-
                          

-
                          

629,478
                  

-
                          

-
                          

1,908,718
               

-
                          

-
                          

660,458
                  

-
                          

-
                          

49,389
                    

1

-
                          

-
                          

1,860,000
               

2
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

-
                          

16,502,439
             

30,162,211
             

3,559,002
               

27,310,522
             

27,310,522
             

-
                          

-
                          

53,970,000
             

26,279,476
             

37,542,109
             

10,136,369
             

4,495,533
               

7,492,555
               

2,997,022
               

5,043,163
               

8,405,272
               

3,362,109
               

-
                          

-
                          

300,000
                  

600,000
                  

1,000,000
               

400,000
                  

4

3,187,500
               

22,312,500
             

28,687,500
             

100

10,671,716
             

17,786,194
             

6,758,754
               

-
                          

-
                          

955,889
                  

50,000,000
             

45,466,272
             

21,340,519
             

967,489
                  

8,707,398
               

9,674,887
               

9,696,722
               

16,161,204
             

6,141,258
               

13,038,134
             

21,730,224
             

8,257,485
               

627,617
                  

5,648,553
               

6,276,170
               

1,221,449
               

10,993,037
             

12,214,485
             

-
                          

475,484
                  

1,188,709
               

716,145
                  

6,445,309
               

7,161,455
               

15,897,888
             

26,496,479
             

9,538,733
               

-
                          

3,575,513
               

1,956,520
               

100

12,970,523
             

21,617,538
             

8,214,664
               

11,440,597
             

19,067,661
             

7,245,711
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

1,054,165
               

7,162,494
               

10,385,272
             

-
                          

1,268,800
               

3,611,361
               

8,610,823
               

14,351,372
             

5,740,549
               

-
                          

-
                          

1,500,000
               

5,396,195
               

8,993,659
               

3,597,463
               

-
                          

-
                          

20,181,579
             

-
                          

-
                          

456,066
                  

33,990,848
             

34,934,460
             

13,110,755
             

30,140,044
             

35,860,837
             

11,625,446
             

4

20,509,388
             

34,182,314
             

12,305,633
             

1

16,096,395
             

26,827,326
             

9,657,837
               

5,988,052
               

9,980,086
               

3,992,034
               

-
                          

5,450,853
               

2,180,341
               

-
                          

6,750,155
               

2,700,062
               

-
                          

-
                          

872,300
                  

2

-
                          

-
                          

1,911,883
               

60

-
                          

-
                          

543,922
                  

-
                          

-
                          

629,478
                  

-
                          

-
                          

1,908,718
               

-
                          

-
                          

660,458
                  

-
                          

-
                          

49,389
                    

1

-
                          

-
                          

1,860,000
               

2



292

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

83,200
                    

-
                          

-
                          

2,496,838
               

-
                          

-
                          

1,515,449
               

2

-
                          

-
                          

925,435
                  

-
                          

-
                          

15,644
                    

-
                          

-
                          

240,144
                  

-
                          

-
                          

3,006,782
               

-
                          

-
                          

1,350,000
               

-
                          

-
                          

158,565
                  

-
                          

-
                          

560,873
                  

-
                          

-
                          

49,389
                    

50

-
                          

-
                          

128,175
                  

-
                          

-
                          

1,017,278
               

-
                          

-
                          

1,396,771
               

-
                          

-
                          

532,661
                  

2

-
                          

-
                          

305,654
                  

-
                          

-
                          

191,040
                  

-
                          

-
                          

1,055,839
               

-
                          

-
                          

1,710,377
               

-
                          

-
                          

1,939,830
               

-
                          

-
                          

120,000
                  

-
                          

-
                          

786,340
                  

-
                          

-
                          

1,412,368
               

2023
2022

2021

1,411,876
               

14,118,757
             

6,329,286
               

22,206,275
             

22,206,275
             

1,000,000
               

-
                          

-
                          

350,000
                  

8,000,000
               

5,000,000
               

2,000,000
               

5,000,000
               

6,799,778
               

1,000,000
               

1,153,225
               

11,532,254
             

5,169,784
               

8,400,000
               

9,000,000
               

3,747,049
               

-
                          

1,500,000
               

3,000,000
               

2,500,000
               

10,000,000
             

1,000,000
               

1,000,000
               

11,000,000
             

8,000,000
               

750,000
                  

750,000
                  

1,000,000
               

2,500,000
               

2,500,000
               

1,000,000
               

1,000,000
               

18,500,000
             

500,000
                  

-
                          

100,000
                  

2,000,000
               

7,500,000
               

29,500,000
             

3,000,000
               

3,900,000
               

6,500,000
               

1,000,000
               

2,500,000
               

2,500,000
               

1,000,000
               

2,500,000
               

2,500,000
               

1,000,000
               

5,450,357
               

3,633,571
               

1,000,000
               

-
                          

1,188,877
               

1,265,903
               

2,823,750
               

2,823,750
               

352,500
                  

3,941,149
               

5,911,724
               

911,375
                  

4,566,202
               

9,760,366
               

1,301,382
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ްާރމް
ްޮރގ
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ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

-
                          

-
                          

83,200
                    

-
                          

-
                          

2,496,838
               

-
                          

-
                          

1,515,449
               

2

-
                          

-
                          

925,435
                  

-
                          

-
                          

15,644
                    

-
                          

-
                          

240,144
                  

-
                          

-
                          

3,006,782
               

-
                          

-
                          

1,350,000
               

-
                          

-
                          

158,565
                  

-
                          

-
                          

560,873
                  

-
                          

-
                          

49,389
                    

50

-
                          

-
                          

128,175
                  

-
                          

-
                          

1,017,278
               

-
                          

-
                          

1,396,771
               

-
                          

-
                          

532,661
                  

2

-
                          

-
                          

305,654
                  

-
                          

-
                          

191,040
                  

-
                          

-
                          

1,055,839
               

-
                          

-
                          

1,710,377
               

-
                          

-
                          

1,939,830
               

-
                          

-
                          

120,000
                  

-
                          

-
                          

786,340
                  

-
                          

-
                          

1,412,368
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

1,411,876
               

14,118,757
             

6,329,286
               

22,206,275
             

22,206,275
             

1,000,000
               

-
                          

-
                          

350,000
                  

8,000,000
               

5,000,000
               

2,000,000
               

5,000,000
               

6,799,778
               

1,000,000
               

1,153,225
               

11,532,254
             

5,169,784
               

8,400,000
               

9,000,000
               

3,747,049
               

-
                          

1,500,000
               

3,000,000
               

2,500,000
               

10,000,000
             

1,000,000
               

1,000,000
               

11,000,000
             

8,000,000
               

750,000
                  

750,000
                  

1,000,000
               

2,500,000
               

2,500,000
               

1,000,000
               

1,000,000
               

18,500,000
             

500,000
                  

-
                          

100,000
                  

2,000,000
               

7,500,000
               

29,500,000
             

3,000,000
               

3,900,000
               

6,500,000
               

1,000,000
               

2,500,000
               

2,500,000
               

1,000,000
               

2,500,000
               

2,500,000
               

1,000,000
               

5,450,357
               

3,633,571
               

1,000,000
               

-
                          

1,188,877
               

1,265,903
               

2,823,750
               

2,823,750
               

352,500
                  

3,941,149
               

5,911,724
               

911,375
                  

4,566,202
               

9,760,366
               

1,301,382
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2023
2022

2021

3,634,298
               

5,451,447
               

840,417
                  

8,000,000
               

31,000,000
             

1,000,000
               

354,096
                  

3,429,853
               

3,652,071
               

3,428,940
               

9,463,874
               

2,057,364
               

361,863
                  

3,505,082
               

3,732,174
               

1,316,250
               

5,000,000
               

210,000
                  

200,000
                  

2,000,000
               

2,000,000
               

2,100,000
               

3,500,000
               

1,050,000
               

-
                          

-
                          

350,000
                  

380,522
                  

3,805,220
               

3,424,698
               

2,550,000
               

4,252,000
               

1,700,000
               

574,138,984
           

474,138,984
           

496,130,205
           

-
                          

21,000,000
             

52,500,000
             

50,000,000
             

46,243,332
             

50,000,000
             

500,000
                  

6,121,772
               

3,378,228
               

4,355,314
               

30,000,000
             

2,613,189
               

75,000
                    

13,925,000
             

1,000,000
               

2,500,000
               

2,500,000
               

1,000,000
               

372,960
                  

3,612,576
               

3,846,632
               

-
                          

-
                          

5,000,000
               

7,500,000
               

7,500,000
               

7,500,000
               

2

-
                          

-
                          

4,000,000
               

1,779,648
               

4,152,512
               

1,000,000
               

2023
2022

2021

4,097,956
               

8,759,479
               

1,167,931
               

1,000,000
               

15,238,500
             

3,761,500
               

6,514,770
               

6,097,110
               

2,733,268
               

5,187,500
               

10,375,000
             

1,000,000
               

7,440,000
               

11,160,000
             

4,000,000
               

10,000,000
             

19,000,000
             

1,000,000
               

24,800,000
             

38,700,000
             

1,000,000
               

9,000,000
               

4,500,000
               

1,000,000
               

250,000
                  

4,350,000
               

400,000
                  

10,000,000
             

19,000,000
             

1,000,000
               

3,855,000
               

27,756,000
             

5,551,200
               

30,000,000
             

10,012,000
             

1,000,000
               

-
                          

-
                          

1,000,000
               

24,900,000
             

37,477,349
             

5,000,000
               

3

5,400,000
               

9,000,000
               

3,600,000
               

8,000,000
               

6,000,000
               

1,000,000
               

2,100,000
               

29,400,000
             

10,500,000
             

1,000,000
               

14,000,000
             

5,000,000
               

3,900,000
               

6,500,000
               

1,000,000
               

1,700,000
               

1,700,000
               

600,000
                  

-
                          

1,200,000
               

1,134,783
               

9,956,218
               

16,593,696
             

6,305,604
               

13,738,179
             

22,896,966
             

8,700,847
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

3,634,298
               

5,451,447
               

840,417
                  

8,000,000
               

31,000,000
             

1,000,000
               

354,096
                  

3,429,853
               

3,652,071
               

3,428,940
               

9,463,874
               

2,057,364
               

361,863
                  

3,505,082
               

3,732,174
               

1,316,250
               

5,000,000
               

210,000
                  

200,000
                  

2,000,000
               

2,000,000
               

2,100,000
               

3,500,000
               

1,050,000
               

-
                          

-
                          

350,000
                  

380,522
                  

3,805,220
               

3,424,698
               

2,550,000
               

4,252,000
               

1,700,000
               

574,138,984
           

474,138,984
           

496,130,205
           

-
                          

21,000,000
             

52,500,000
             

50,000,000
             

46,243,332
             

50,000,000
             

500,000
                  

6,121,772
               

3,378,228
               

4,355,314
               

30,000,000
             

2,613,189
               

75,000
                    

13,925,000
             

1,000,000
               

2,500,000
               

2,500,000
               

1,000,000
               

372,960
                  

3,612,576
               

3,846,632
               

-
                          

-
                          

5,000,000
               

7,500,000
               

7,500,000
               

7,500,000
               

2

-
                          

-
                          

4,000,000
               

1,779,648
               

4,152,512
               

1,000,000
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

4,097,956
               

8,759,479
               

1,167,931
               

1,000,000
               

15,238,500
             

3,761,500
               

6,514,770
               

6,097,110
               

2,733,268
               

5,187,500
               

10,375,000
             

1,000,000
               

7,440,000
               

11,160,000
             

4,000,000
               

10,000,000
             

19,000,000
             

1,000,000
               

24,800,000
             

38,700,000
             

1,000,000
               

9,000,000
               

4,500,000
               

1,000,000
               

250,000
                  

4,350,000
               

400,000
                  

10,000,000
             

19,000,000
             

1,000,000
               

3,855,000
               

27,756,000
             

5,551,200
               

30,000,000
             

10,012,000
             

1,000,000
               

-
                          

-
                          

1,000,000
               

24,900,000
             

37,477,349
             

5,000,000
               

3

5,400,000
               

9,000,000
               

3,600,000
               

8,000,000
               

6,000,000
               

1,000,000
               

2,100,000
               

29,400,000
             

10,500,000
             

1,000,000
               

14,000,000
             

5,000,000
               

3,900,000
               

6,500,000
               

1,000,000
               

1,700,000
               

1,700,000
               

600,000
                  

-
                          

1,200,000
               

1,134,783
               

9,956,218
               

16,593,696
             

6,305,604
               

13,738,179
             

22,896,966
             

8,700,847
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2023
2022

2021

10,440,664
             

17,401,107
             

6,612,421
               

16,074,739
             

26,791,231
             

9,644,843
               

11,315,172
             

3,394,551
               

1,000,000
               

7,065,897
               

11,776,495
             

4,710,598
               

2

9,240,171
               

15,400,285
             

5,852,108
               

12,873,650
             

21,456,083
             

8,153,311
               

12,354,779
             

20,591,299
             

7,824,694
               

43,700,000
             

28,700,000
             

12,674,846
             

34

15,000,000
             

38,647,731
             

8,808,923
               

8,452,500
               

14,087,500
             

5,635,000
               

16,080,000
             

10,720,000
             

200,000
                  

14,036,279
             

14,036,279
             

1,403,628
               

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

20,640,360
             

13,760,240
             

10,320,180
             

350,000
                  

6,450,000
               

200,000
                  

2023
2022

2021

3,799,880
               

2,533,254
               

1,899,940
               

20,940,000
             

38,390,000
             

10,470,000
             

100

8,211,000
               

13,685,000
             

5,474,000
               

3,250,000
               

38,052,549
             

9,750,000
               

100

20,475,000
             

37,537,500
             

10,237,500
             

105

1,340,480
               

7,340,480
               

5,000,000
               

11,609,900
             

1,160,990
               

-
                          

12,726,363
             

1,272,636
               

-
                          

11,583,946
             

7,722,630
               

1,158,395
               

8,994,256
               

13,491,384
             

2,023,708
               

10,981,212
             

1,098,121
               

-
                          

6,503,227
               

650,323
                  

-
                          

6,390,464
               

639,046
                  

-
                          

8,452,500
               

14,087,500
             

5,635,000
               

14,402,633
             

21,603,949
             

3,812,931
               

12,000,000
             

27,500,000
             

16,500,000
             

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

9,000,000
               

21,600,000
             

32,400,000
             

12,623,651
             

8,415,767
               

1,262,365
               

12,471,788
             

18,707,682
             

1,870,768
               

12,411,565
             

1,241,157
               

-
                          

12,380,341
             

1,238,034
               

-
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ްާރމް
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 ޕ

ްޓ ްނ
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ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

10,440,664
             

17,401,107
             

6,612,421
               

16,074,739
             

26,791,231
             

9,644,843
               

11,315,172
             

3,394,551
               

1,000,000
               

7,065,897
               

11,776,495
             

4,710,598
               

2

9,240,171
               

15,400,285
             

5,852,108
               

12,873,650
             

21,456,083
             

8,153,311
               

12,354,779
             

20,591,299
             

7,824,694
               

43,700,000
             

28,700,000
             

12,674,846
             

34

15,000,000
             

38,647,731
             

8,808,923
               

8,452,500
               

14,087,500
             

5,635,000
               

16,080,000
             

10,720,000
             

200,000
                  

14,036,279
             

14,036,279
             

1,403,628
               

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

20,640,360
             

13,760,240
             

10,320,180
             

350,000
                  

6,450,000
               

200,000
                  

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

3,799,880
               

2,533,254
               

1,899,940
               

20,940,000
             

38,390,000
             

10,470,000
             

100

8,211,000
               

13,685,000
             

5,474,000
               

3,250,000
               

38,052,549
             

9,750,000
               

100

20,475,000
             

37,537,500
             

10,237,500
             

105

1,340,480
               

7,340,480
               

5,000,000
               

11,609,900
             

1,160,990
               

-
                          

12,726,363
             

1,272,636
               

-
                          

11,583,946
             

7,722,630
               

1,158,395
               

8,994,256
               

13,491,384
             

2,023,708
               

10,981,212
             

1,098,121
               

-
                          

6,503,227
               

650,323
                  

-
                          

6,390,464
               

639,046
                  

-
                          

8,452,500
               

14,087,500
             

5,635,000
               

14,402,633
             

21,603,949
             

3,812,931
               

12,000,000
             

27,500,000
             

16,500,000
             

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

9,000,000
               

21,600,000
             

32,400,000
             

12,623,651
             

8,415,767
               

1,262,365
               

12,471,788
             

18,707,682
             

1,870,768
               

12,411,565
             

1,241,157
               

-
                          

12,380,341
             

1,238,034
               

-
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2023
2022

2021

10,777,251
             

1,077,725
               

-
                          

10,976,741
             

1,097,674
               

-
                          

11,748,136
             

1,174,814
               

-
                          

23,848,311
             

15,898,874
             

200,000
                  

10,000,000
             

36,200,000
             

12,800,000
             

10,719,971
             

17,866,618
             

1,000,000
               

12,831,049
             

12,831,049
             

1,283,105
               

7,598,803
               

759,880
                  

-
                          

42,000,000
             

31,500,000
             

31,142,609
             

19,200,000
             

16,800,000
             

16,098,480
             

9,000,000
               

11,880,000
             

11,700,000
             

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

-
                          

3,000,000
               

5,700,000
               

16,000,000
             

35,000,000
             

13,517,205
             

7,000,000
               

16,000,000
             

14,400,000
             

26,767,638
             

17,845,092
             

4,063,955
               

10,619,250
             

7,412,833
               

3,366,737
               

8,541,410
               

12,812,115
             

3,275,045
               

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

21,755,209
             

21,755,209
             

4,145,219
               

3,500,681
               

40,000,000
             

14,002,722
             

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

8,694,000
               

14,490,000
             

5,796,000
               

2023
2022

2021

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

50,000,000
             

35,138,010
             

1,000,000
               

8,694,000
               

14,490,000
             

5,796,000
               

13,601,780
             

9,067,853
               

2,979,688
               

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

32,355,000
             

32,355,000
             

10,290,000
             

100

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

78,000,000
             

7,000,000
               

500,000
                  

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

18,885,464
             

28,328,195
             

4,464,864
               

50,000,000
             

25,000,000
             

1,000,000
               

14,007,000
             

23,345,000
             

8,871,100
               

84,000,000
             

31,194,613
             

9,000,000
               

-
                          

6,317,500
               

18,952,500
             

14,738,680
             

3,210,802
               

215,067
                  

16,834,066
             

12,625,550
             

-
                          

9,000,000
               

5,500,000
               

500,000
                  

-
                          

250,500
                  

751,500
                  

5
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

10,777,251
             

1,077,725
               

-
                          

10,976,741
             

1,097,674
               

-
                          

11,748,136
             

1,174,814
               

-
                          

23,848,311
             

15,898,874
             

200,000
                  

10,000,000
             

36,200,000
             

12,800,000
             

10,719,971
             

17,866,618
             

1,000,000
               

12,831,049
             

12,831,049
             

1,283,105
               

7,598,803
               

759,880
                  

-
                          

42,000,000
             

31,500,000
             

31,142,609
             

19,200,000
             

16,800,000
             

16,098,480
             

9,000,000
               

11,880,000
             

11,700,000
             

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

-
                          

3,000,000
               

5,700,000
               

16,000,000
             

35,000,000
             

13,517,205
             

7,000,000
               

16,000,000
             

14,400,000
             

26,767,638
             

17,845,092
             

4,063,955
               

10,619,250
             

7,412,833
               

3,366,737
               

8,541,410
               

12,812,115
             

3,275,045
               

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

21,755,209
             

21,755,209
             

4,145,219
               

3,500,681
               

40,000,000
             

14,002,722
             

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

8,694,000
               

14,490,000
             

5,796,000
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

50,000,000
             

35,138,010
             

1,000,000
               

8,694,000
               

14,490,000
             

5,796,000
               

13,601,780
             

9,067,853
               

2,979,688
               

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

32,355,000
             

32,355,000
             

10,290,000
             

100

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

78,000,000
             

7,000,000
               

500,000
                  

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

9,177,000
               

15,295,000
             

5,812,100
               

11,592,000
             

19,320,000
             

7,341,600
               

18,885,464
             

28,328,195
             

4,464,864
               

50,000,000
             

25,000,000
             

1,000,000
               

14,007,000
             

23,345,000
             

8,871,100
               

84,000,000
             

31,194,613
             

9,000,000
               

-
                          

6,317,500
               

18,952,500
             

14,738,680
             

3,210,802
               

215,067
                  

16,834,066
             

12,625,550
             

-
                          

9,000,000
               

5,500,000
               

500,000
                  

-
                          

250,500
                  

751,500
                  

5
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2023
2022

2021

3,150,000
               

3,150,000
               

1,575,000
               

40,000,000
             

35,416,508
             

300,000
                  

3,613,104
               

18,065,520
             

750,000
                  

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

11,655,000
             

19,425,000
             

1,942,500
               

37,598,278
             

48,950,410
             

14,099,354
             

2

8,511,946
               

5,674,630
               

2,000,000
               

19,778,255
             

14,833,691
             

-
                          

16,571,813
             

12,428,859
             

-
                          

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

22,173,034
             

14,782,022
             

1,000,000
               

9,000,000
               

4,500,000
               

500,000
                  

11,265,600
             

18,776,000
             

1,877,600
               

10,000,000
             

14,208,047
             

-
                          

32,182,762
             

19,309,657
             

9,654,829
               

40,000,000
             

39,700,000
             

300,000
                  

18,268,147
             

35,090,631
             

1,205,800
               

5,540,275
               

3,693,516
               

2,000,000
               

9,617,588
               

6,411,725
               

1,000,000
               

13,764,433
             

10,323,325
             

-
                          

12,668,583
             

9,501,437
               

-
                          

2023
2022

2021

31,172,175
             

20,781,450
             

1,000,000
               

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

15,110,900
             

11,333,176
             

-
                          

31,367,450
             

31,467,450
             

1,000,000
               

40,000,000
             

38,527,367
             

300,000
                  

19,256,384
             

28,884,576
             

15,000,000
             

10,000,000
             

30,000,000
             

8,000,000
               

14,244,449
             

10,683,337
             

-
                          

10,177,200
             

5,088,600
               

1,200,000
               

2

8,400,896
               

6,300,672
               

-
                          

70,000,000
             

60,000,000
             

24,591,989
             

1,000,000
               

6,000,000
               

300,000
                  

14,132,236
             

10,599,177
             

-
                          

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

16,561,398
             

10,040,932
             

2,000,000
               

24,858,473
             

12,429,236
             

1,213,908
               

22,713,830
             

15,142,553
             

3,488,277
               

31,538,050
             

21,025,367
             

200,000
                  

3,060,000
               

7,140,000
               

1,800,000
               

20,500,000
             

21,500,000
             

1,000,000
               

40,000,000
             

35,851,276
             

300,000
                  

40,000,000
             

32,907,799
             

300,000
                  

-
                          

100,500
                  

301,500
                  

1
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

3,150,000
               

3,150,000
               

1,575,000
               

40,000,000
             

35,416,508
             

300,000
                  

3,613,104
               

18,065,520
             

750,000
                  

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

11,655,000
             

19,425,000
             

1,942,500
               

37,598,278
             

48,950,410
             

14,099,354
             

2

8,511,946
               

5,674,630
               

2,000,000
               

19,778,255
             

14,833,691
             

-
                          

16,571,813
             

12,428,859
             

-
                          

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

22,173,034
             

14,782,022
             

1,000,000
               

9,000,000
               

4,500,000
               

500,000
                  

11,265,600
             

18,776,000
             

1,877,600
               

10,000,000
             

14,208,047
             

-
                          

32,182,762
             

19,309,657
             

9,654,829
               

40,000,000
             

39,700,000
             

300,000
                  

18,268,147
             

35,090,631
             

1,205,800
               

5,540,275
               

3,693,516
               

2,000,000
               

9,617,588
               

6,411,725
               

1,000,000
               

13,764,433
             

10,323,325
             

-
                          

12,668,583
             

9,501,437
               

-
                          

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

31,172,175
             

20,781,450
             

1,000,000
               

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

15,110,900
             

11,333,176
             

-
                          

31,367,450
             

31,467,450
             

1,000,000
               

40,000,000
             

38,527,367
             

300,000
                  

19,256,384
             

28,884,576
             

15,000,000
             

10,000,000
             

30,000,000
             

8,000,000
               

14,244,449
             

10,683,337
             

-
                          

10,177,200
             

5,088,600
               

1,200,000
               

2

8,400,896
               

6,300,672
               

-
                          

70,000,000
             

60,000,000
             

24,591,989
             

1,000,000
               

6,000,000
               

300,000
                  

14,132,236
             

10,599,177
             

-
                          

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

16,561,398
             

10,040,932
             

2,000,000
               

24,858,473
             

12,429,236
             

1,213,908
               

22,713,830
             

15,142,553
             

3,488,277
               

31,538,050
             

21,025,367
             

200,000
                  

3,060,000
               

7,140,000
               

1,800,000
               

20,500,000
             

21,500,000
             

1,000,000
               

40,000,000
             

35,851,276
             

300,000
                  

40,000,000
             

32,907,799
             

300,000
                  

-
                          

100,500
                  

301,500
                  

1
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2023
2022

2021

37,440,994
             

10,500,000
             

2,000,000
               

2

40,000,000
             

39,700,000
             

1,000,000
               

1,000,000
               

6,000,000
               

300,000
                  

8,604,679
               

6,453,509
               

-
                          

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

1,000,000
               

6,000,000
               

300,000
                  

21,851,641
             

16,388,731
             

-
                          

1,000,000
               

6,000,000
               

300,000
                  

18,503,015
             

13,877,261
             

-
                          

10,054,341
             

16,757,236
             

1,675,724
               

28,040,962
             

14,020,481
             

14,020,481
             

2

12,353,757
             

13,897,977
             

4,632,659
               

25,842,059
             

3,876,309
               

1,222,951
               

29,852,722
             

8,955,817
               

1,227,661
               

15,162,408
             

11,371,806
             

-
                          

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

9,314,878
               

46,238,660
             

20,000,000
             

13,725,000
             

22,875,000
             

2,287,500
               

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

14,971,603
             

9,981,068
               

1,000,000
               

6,462,522
               

6,462,522
               

3,000,000
               

13,030,000
            

35,732,000
            

40,102,500
            

1233

10,000,000
             

24,000,000
             

21,000,000
             

2023
2022

2021

200,000
                  

1,800,000
               

2,000,000
               

2,505,000
               

4,175,000
               

1,670,000
               

-
                          

-
                          

4,000,000
               

325,000
                  

5,200,000
               

975,000
                  

-
                          

207,000
                  

4,140,000
               

-
                          

350,000
                  

6,317,500
               

31,446,792
            

56,340,519
            

26,633,902
            

1240

-
                          

111,148
                  

2,009,893
               

-
                          

125,105
                  

2,345,890
               

-
                          

-
                          

104,038
                  

-
                          

-
                          

1,836,510
               

3,462,500
               

3,462,500
               

575,000
                  

2,580,000
               

2,580,000
               

340,000
                  

300,000
                  

4,700,000
               

1,000,000
               

300,000
                  

4,700,000
               

1,000,000
               

300,000
                  

4,700,000
               

1,000,000
               

3,550,000
               

3,550,000
               

400,000
                  

1,800,000
               

1,800,000
               

400,000
                  

2,350,000
               

2,350,000
               

300,000
                  

3,007,500
               

3,007,500
               

485,000
                  

2,440,500
               

2,440,500
               

419,000
                  

3,072,500
               

3,072,500
               

355,000
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

37,440,994
             

10,500,000
             

2,000,000
               

2

40,000,000
             

39,700,000
             

1,000,000
               

1,000,000
               

6,000,000
               

300,000
                  

8,604,679
               

6,453,509
               

-
                          

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

1,000,000
               

6,000,000
               

300,000
                  

21,851,641
             

16,388,731
             

-
                          

1,000,000
               

6,000,000
               

300,000
                  

18,503,015
             

13,877,261
             

-
                          

10,054,341
             

16,757,236
             

1,675,724
               

28,040,962
             

14,020,481
             

14,020,481
             

2

12,353,757
             

13,897,977
             

4,632,659
               

25,842,059
             

3,876,309
               

1,222,951
               

29,852,722
             

8,955,817
               

1,227,661
               

15,162,408
             

11,371,806
             

-
                          

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

9,314,878
               

46,238,660
             

20,000,000
             

13,725,000
             

22,875,000
             

2,287,500
               

9,000,000
               

4,500,000
               

1,500,000
               

14,971,603
             

9,981,068
               

1,000,000
               

6,462,522
               

6,462,522
               

3,000,000
               

13,030,000
            

35,732,000
            

40,102,500
            

1233

10,000,000
             

24,000,000
             

21,000,000
             

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

200,000
                  

1,800,000
               

2,000,000
               

2,505,000
               

4,175,000
               

1,670,000
               

-
                          

-
                          

4,000,000
               

325,000
                  

5,200,000
               

975,000
                  

-
                          

207,000
                  

4,140,000
               

-
                          

350,000
                  

6,317,500
               

31,446,792
            

56,340,519
            

26,633,902
            

1240

-
                          

111,148
                  

2,009,893
               

-
                          

125,105
                  

2,345,890
               

-
                          

-
                          

104,038
                  

-
                          

-
                          

1,836,510
               

3,462,500
               

3,462,500
               

575,000
                  

2,580,000
               

2,580,000
               

340,000
                  

300,000
                  

4,700,000
               

1,000,000
               

300,000
                  

4,700,000
               

1,000,000
               

300,000
                  

4,700,000
               

1,000,000
               

3,550,000
               

3,550,000
               

400,000
                  

1,800,000
               

1,800,000
               

400,000
                  

2,350,000
               

2,350,000
               

300,000
                  

3,007,500
               

3,007,500
               

485,000
                  

2,440,500
               

2,440,500
               

419,000
                  

3,072,500
               

3,072,500
               

355,000
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2023
2022

2021

1,800,000
               

1,800,000
               

400,000
                  

-
                          

-
                          

1,000,000
               

-
                          

-
                          

500,000
                  

-
                          

2,400,000
               

1,800,000
               

2,880,000
               

2,880,000
               

240,000
                  

-
                          

-
                          

400,000
                  

350,000
                  

4,650,000
               

2,000,000
               

-
                          

4,000,000
               

1,000,000
               

-
                          

108,058
                  

3,256,102
               

2,920,000
               

1,450,000
               

580,000
                  

333,792
                  

2,453,208
               

2,887,469
               

2,275,000
              

30,800,000
            

12,125,000
            

1192

1,525,000
               

21,050,000
             

7,625,000
               

750,000
                  

9,750,000
               

4,500,000
               

1,000,000
              

15,520,000
            

25,380,000
            

1510

-
                          

-
                          

2,000,000
               

-
                          

-
                          

2,500,000
               

-
                          

-
                          

2,500,000
               

-
                          

-
                          

2,400,000
               

-
                          

-
                          

2,500,000
               

-
                          

5,000,000
               

5,000,000
               

500,000
                  

5,260,000
               

4,240,000
               

500,000
                  

5,260,000
               

4,240,000
               

2023
2022

2021

31,860,000
            

64,069,333
            

36,609,704
            

1027

-
                          

2,325,472
               

4,762,966
               

10

-
                          

-
                          

2,317,475
               

-
                          

-
                          

1,377,485
               

2,310,000
               

5,390,000
               

300,000
                  

400,000
                  

7,300,000
               

300,000
                  

350,000
                  

6,230,000
               

420,000
                  

-
                          

1,000,000
               

500,000
                  

15,750,000
             

17,500,000
             

1,750,000
               

2,550,000
               

4,250,000
               

1,700,000
               

10,500,000
             

17,500,000
             

7,000,000
               

-
                          

2,573,861
               

16,181,778
             

889,708
                 

8,966,361
              

7,541,179
              

1008

889,708
                  

8,966,361
               

7,541,179
               

442,881
                 

11,365,377
            

17,394,295
            

1166

-
                          

691,400
                  

904,300
                  

-
                          

500,000
                  

4,500,000
               

-
                          

146,374
                  

2,927,489
               

442,881
                  

5,757,459
               

2,657,289
               

-
                          

4,270,144
               

6,405,217
               

5,000,000
              

13,000,000
            

12,000,000
            

1188

5,000,000
               

10,000,000
             

5,000,000
               

6

-
                          

3,000,000
               

7,000,000
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 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023
2022

2021

1,800,000
               

1,800,000
               

400,000
                  

-
                          

-
                          

1,000,000
               

-
                          

-
                          

500,000
                  

-
                          

2,400,000
               

1,800,000
               

2,880,000
               

2,880,000
               

240,000
                  

-
                          

-
                          

400,000
                  

350,000
                  

4,650,000
               

2,000,000
               

-
                          

4,000,000
               

1,000,000
               

-
                          

108,058
                  

3,256,102
               

2,920,000
               

1,450,000
               

580,000
                  

333,792
                  

2,453,208
               

2,887,469
               

2,275,000
              

30,800,000
            

12,125,000
            

1192

1,525,000
               

21,050,000
             

7,625,000
               

750,000
                  

9,750,000
               

4,500,000
               

1,000,000
              

15,520,000
            

25,380,000
            

1510

-
                          

-
                          

2,000,000
               

-
                          

-
                          

2,500,000
               

-
                          

-
                          

2,500,000
               

-
                          

-
                          

2,400,000
               

-
                          

-
                          

2,500,000
               

-
                          

5,000,000
               

5,000,000
               

500,000
                  

5,260,000
               

4,240,000
               

500,000
                  

5,260,000
               

4,240,000
               

6.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

31,860,000
            

64,069,333
            

36,609,704
            

1027

-
                          

2,325,472
               

4,762,966
               

10

-
                          

-
                          

2,317,475
               

-
                          

-
                          

1,377,485
               

2,310,000
               

5,390,000
               

300,000
                  

400,000
                  

7,300,000
               

300,000
                  

350,000
                  

6,230,000
               

420,000
                  

-
                          

1,000,000
               

500,000
                  

15,750,000
             

17,500,000
             

1,750,000
               

2,550,000
               

4,250,000
               

1,700,000
               

10,500,000
             

17,500,000
             

7,000,000
               

-
                          

2,573,861
               

16,181,778
             

889,708
                 

8,966,361
              

7,541,179
              

1008

889,708
                  

8,966,361
               

7,541,179
               

442,881
                 

11,365,377
            

17,394,295
            

1166

-
                          

691,400
                  

904,300
                  

-
                          

500,000
                  

4,500,000
               

-
                          

146,374
                  

2,927,489
               

442,881
                  

5,757,459
               

2,657,289
               

-
                          

4,270,144
               

6,405,217
               

5,000,000
              

13,000,000
            

12,000,000
            

1188

5,000,000
               

10,000,000
             

5,000,000
               

6

-
                          

3,000,000
               

7,000,000
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2023 - 2021

2023
2022

2021

6,998,364,450
     

4,988,451,229
     

3,890,371,283
     

2,288,734,675
     

1,291,776,789
     

1,167,343,187
     

1272

231,095,297
          

102,100,000
          

79,329,115
            

175,000,000
          

300,000,000
          

270,000,000
          

345,669,400
          

329,638,600
          

260,254,170
          

793,843,246
          

322,061,600
          

261,000,000
          

290,509,644
          

130,231,656
          

144,960,000
          

452,617,088
          

107,744,933
          

151,799,902
          

107,500,000
         

110,000,000
         

56,000,000
           

1163

-
                         

-
                         

6,000,000
              

90,000,000
            

60,000,000
            

30,000,000
            

17,500,000
            

50,000,000
            

20,000,000
            

86,306,000
           

154,940,000
         

74,634,000
           

1215

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

3,000,000
              

7,500,000
              

4,500,000
              

12,336,000
            

30,840,000
            

18,504,000
            

4,000,000
              

10,000,000
            

6,000,000
              

53,970,000
            

77,100,000
            

23,130,000
            

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

2023
2022

2021

3,000,000
              

4,500,000
              

7,500,000
              

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

3,444,100,337
     

2,642,202,652
     

2,199,100,907
     

1224

-
                         

47,472,245
            

101,400,000
          

12,995,072
            

21,658,453
            

8,230,212
              

19,945,440
            

22,161,600
            

9,849,600
              

-
                         

21,792,528
            

50,887,747
            

462,500,000
          

300,500,000
          

92,500,000
            

-
                         

-
                         

32,330,506
            

140,000,000
          

100,000,000
          

62,450,824
            

2,300,000
              

43,240,000
            

1,460,000
              

130,000,000
          

120,000,000
          

92,520,000
            

13,500,000
            

22,500,000
            

6,750,000
              

-
                         

20,000,000
            

18,913,054
            

135,532,569
          

116,170,773
          

96,808,978
            

85,000,000
            

80,000,000
            

50,000,000
            

437,000,000
          

257,000,000
          

211,247,434
          

32,670,000
            

32,670,000
            

-
                         

600,000,000
          

450,000,000
          

444,894,413
          

320,000,000
          

280,000,000
          

268,308,000
          

150,000,000
          

198,000,000
          

195,000,000
          

53,000,002
            

93,195,717
            

30,050,139
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

2023 - 2021

2023
2022

2021

6,998,364,450
     

4,988,451,229
     

3,890,371,283
     

2,288,734,675
     

1,291,776,789
     

1,167,343,187
     

1272

231,095,297
          

102,100,000
          

79,329,115
            

175,000,000
          

300,000,000
          

270,000,000
          

345,669,400
          

329,638,600
          

260,254,170
          

793,843,246
          

322,061,600
          

261,000,000
          

290,509,644
          

130,231,656
          

144,960,000
          

452,617,088
          

107,744,933
          

151,799,902
          

107,500,000
         

110,000,000
         

56,000,000
           

1163

-
                         

-
                         

6,000,000
              

90,000,000
            

60,000,000
            

30,000,000
            

17,500,000
            

50,000,000
            

20,000,000
            

86,306,000
           

154,940,000
         

74,634,000
           

1215

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

3,000,000
              

7,500,000
              

4,500,000
              

12,336,000
            

30,840,000
            

18,504,000
            

4,000,000
              

10,000,000
            

6,000,000
              

53,970,000
            

77,100,000
            

23,130,000
            

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

6.
3 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

3,000,000
              

4,500,000
              

7,500,000
              

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

2,000,000
              

5,000,000
              

3,000,000
              

3,444,100,337
     

2,642,202,652
     

2,199,100,907
     

1224

-
                         

47,472,245
            

101,400,000
          

12,995,072
            

21,658,453
            

8,230,212
              

19,945,440
            

22,161,600
            

9,849,600
              

-
                         

21,792,528
            

50,887,747
            

462,500,000
          

300,500,000
          

92,500,000
            

-
                         

-
                         

32,330,506
            

140,000,000
          

100,000,000
          

62,450,824
            

2,300,000
              

43,240,000
            

1,460,000
              

130,000,000
          

120,000,000
          

92,520,000
            

13,500,000
            

22,500,000
            

6,750,000
              

-
                         

20,000,000
            

18,913,054
            

135,532,569
          

116,170,773
          

96,808,978
            

85,000,000
            

80,000,000
            

50,000,000
            

437,000,000
          

257,000,000
          

211,247,434
          

32,670,000
            

32,670,000
            

-
                         

600,000,000
          

450,000,000
          

444,894,413
          

320,000,000
          

280,000,000
          

268,308,000
          

150,000,000
          

198,000,000
          

195,000,000
          

53,000,002
            

93,195,717
            

30,050,139
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2023
2022

2021

41,452,454
            

10,435,736
            

2,000,000
              

9,000,000
              

4,500,000
              

1,500,000
              

77,000,000
            

75,000,000
            

70,000,000
            

700,000,000
          

300,000,000
          

350,000,000
          

22,204,800
            

25,905,600
            

2,000,000
              

120,000,000
         

100,000,000
         

80,000,000
           

1233

75,000,000
            

70,000,000
            

55,000,000
            

45,000,000
            

30,000,000
            

25,000,000
            

801,723,438
         

587,031,788
         

275,793,189
         

1229

23,000,000
            

25,470,000
            

13,602,099
            

163,749,600
          

125,446,000
          

30,780,000
            

148,189,079
          

108,774,013
          

58,805,190
            

47,830,273
            

32,842,260
            

9,234,000
              

54,295,920
            

45,246,600
            

34,473,600
            

150,000,000
          

120,000,000
          

67,800,000
            

22,227,392
            

21,168,945
            

-
                         

95,910,480
            

52,633,800
            

15,390,000
            

9,868,838
              

7,310,250
              

3,847,500
              

86,651,856
            

48,139,920
            

41,860,800
            

150,000,000
         

102,500,000
         

37,500,000
           

1027

150,000,000
          

102,500,000
          

37,500,000
            

2023 - 2021

2023
2022

2021

511,813,250
       

600,023,789
       

561,505,638
       

-
                       

260,995
              

4,075,912
           

1276

-
                       

260,995
               

4,075,912
            

-
                       

-
                       

507,364
              

1058

-
                       

-
                       

256,619
               

-
                       

-
                       

250,745
               

-
                       

-
                       

1,000,000
           

1130

-
                       

-
                       

1,000,000
            

-
                       

422,515
              

2,535,089
           

1163

-
                       

422,515
               

2,535,089
            

327,519,228
       

348,604,084
       

218,315,384
       

1224

-
                       

-
                       

4,011,111
            

-
                       

68,520,107
         

49,735,899
         

43,176,000
         

107,940,000
       

50,000,000
         

21,843,228
         

21,843,228
         

14,562,152
         

-
                       

300,749
               

5,714,222
            

262,500,000
       

150,000,000
       

94,292,000
         

689,839
              

15,855,798
         

48,258,994
         

1233

689,839
               

15,855,798
         

48,258,994
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 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
3 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ

2023 - 2021

2023
2022

2021

511,813,250
       

600,023,789
       

561,505,638
       

-
                       

260,995
              

4,075,912
           

1276

-
                       

260,995
               

4,075,912
            

-
                       

-
                       

507,364
              

1058

-
                       

-
                       

256,619
               

-
                       

-
                       

250,745
               

-
                       

-
                       

1,000,000
           

1130

-
                       

-
                       

1,000,000
            

-
                       

422,515
              

2,535,089
           

1163

-
                       

422,515
               

2,535,089
            

327,519,228
       

348,604,084
       

218,315,384
       

1224

-
                       

-
                       

4,011,111
            

-
                       

68,520,107
         

49,735,899
         

43,176,000
         

107,940,000
       

50,000,000
         

21,843,228
         

21,843,228
         

14,562,152
         

-
                       

300,749
               

5,714,222
            

262,500,000
       

150,000,000
       

94,292,000
         

689,839
              

15,855,798
         

48,258,994
         

1233

689,839
               

15,855,798
         

48,258,994
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2023
2022

2021

-
                       

372,325
              

5,843,328
           

1240

-
                       

94,405
                 

1,352,487
            

-
                       

154,946
               

630,052
               

-
                       

-
                       

113,247
               

-
                       

122,974
               

3,747,542
            

176,049,869
       

216,995,799
       

203,833,693
       

1229

34,758,611
         

34,758,611
         

12,245,655
         

130,341,533
       

104,273,227
       

95,546,961
         

-
                       

-
                       

7,336,614
            

8,642,725
            

66,222,173
         

80,037,293
         

-
                       

-
                       

6,360,170
            

-
                       

4,332,894
            

-
                       

-
                       

4,332,894
            

-
                       

2,307,000
            

3,076,000
            

2,307,000
            

-
                       

-
                       

30,690,912
         

1277

-
                       

-
                       

3,843,584
            

-
                       

-
                       

3,832,032
            

-
                       

-
                       

3,843,584
            

-
                       

-
                       

3,832,032
            

-
                       

-
                       

3,843,584
            

-
                       

-
                       

3,832,032
            

-
                       

-
                       

3,832,032
            

2023
2022

2021

-
                       

-
                       

3,832,032
            

-
                       

-
                       

4,000,000
           

1285

-
                       

-
                       

4,000,000
            

7,554,314
           

17,512,273
         

42,444,962
         

1013

-
                       

-
                       

3,299,880
            

7,554,314
            

17,512,273
         

39,145,082
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2023 ބަ

2022
2021

-
                       

-
                       

3,832,032
            

-
                       

-
                       

4,000,000
           

1285

-
                       

-
                       

4,000,000
            

7,554,314
           

17,512,273
         

42,444,962
         

1013

-
                       

-
                       

3,299,880
            

7,554,314
            

17,512,273
         

39,145,082
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2021
 - 

2023
(

)

2023
2022

2021

607,456,366
      

983,728,627
      

602,691,345
      

538,444,638
      

886,659,330
      

486,512,232
      

1224

-
                       

1,484,107
            

11,459,457
          

769,915
               

4,619,491
            

6,217,097
            

987,867
               

7,902,936
            

6,859,487
            

1,066,784
            

6,400,709
            

8,709,799
            

1,209,492
            

10,885,428
          

12,094,920
          

690,771
               

6,216,939
            

6,907,710
            

859,812
               

7,738,309
            

8,598,121
            

1,328,294
            

11,954,643
          

13,282,937
          

950,139
               

8,551,252
            

9,501,392
            

919,304
               

8,273,738
            

9,193,042
            

475,950
               

7,661,538
            

1,381,512
            

 

949,759
               

8,547,829
            

9,497,588
            

1,475,452
            

13,279,064
          

14,754,515
          

1,659,688
            

14,937,191
          

16,596,879
          

601,118
               

5,410,061
            

6,011,179
            

978,852
               

7,830,814
            

6,785,834
            

1,745,529
            

2,909,215
            

1,163,686
            

1,099,933
            

9,899,396
            

10,999,329
          

2023
2022

2021

685,647
               

6,170,823
            

6,856,470
            

845,983
               

7,613,849
            

8,459,832
            

-
                       

1,041,000
            

6,465,014
            

878,242
               

7,904,176
            

8,782,418
            

-
                       

-
                       

7,998,303
            

 

-
                       

1,338,871
            

19,240,981
          

1,082,594
            

11,908,533
          

5,412,970
            

801,345
               

7,212,100
            

8,013,445
            

4,109,436
            

7,628,211
            

14,534,535
          

-
                       

1,552,804
            

19,758,531
          

1,230,324
            

11,072,916
          

12,303,240
          

-
                       

1,389,580
            

22,734,289
          

-
                       

1,370,609
            

20,290,815
          

-
                       

1,252,470
            

12,990,044
          

11,786,590
          

16,837,986
          

5,051,396
            

-
                       

-
                       

1,458,722
            

-
                       

-
                       

703,228
               

-
                       

-
                       

380,630
               

-
                       

-
                       

2,161,431
            

611,255
               

9,168,829
            

2,445,021
            

881,931
               

7,937,378
            

8,819,309
            

-
                       

-
                       

1,296,847
            

-
                       

-
                       

3,222,972
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2023 ބަ

2022
2021

685,647
               

6,170,823
            

6,856,470
            

845,983
               

7,613,849
            

8,459,832
            

-
                       

1,041,000
            

6,465,014
            

878,242
               

7,904,176
            

8,782,418
            

-
                       

-
                       

7,998,303
            

 

-
                       

1,338,871
            

19,240,981
          

1,082,594
            

11,908,533
          

5,412,970
            

801,345
               

7,212,100
            

8,013,445
            

4,109,436
            

7,628,211
            

14,534,535
          

-
                       

1,552,804
            

19,758,531
          

1,230,324
            

11,072,916
          

12,303,240
          

-
                       

1,389,580
            

22,734,289
          

-
                       

1,370,609
            

20,290,815
          

-
                       

1,252,470
            

12,990,044
          

11,786,590
          

16,837,986
          

5,051,396
            

-
                       

-
                       

1,458,722
            

-
                       

-
                       

703,228
               

-
                       

-
                       

380,630
               

-
                       

-
                       

2,161,431
            

611,255
               

9,168,829
            

2,445,021
            

881,931
               

7,937,378
            

8,819,309
            

-
                       

-
                       

1,296,847
            

-
                       

-
                       

3,222,972
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2023
2022

2021

672,404
               

6,051,635
            

6,724,039
            

-
                       

-
                       

703,850
               

-
                       

-
                       

2,199,557
            

-
                       

889,976
               

1,349,185
            

4,210,479
            

10,526,198
          

1,200,000
            

6,116,667
            

12,233,333
          

1,000,000
            

1,050,000
            

19,635,000
          

1,000,000
            

3,866,667
            

7,733,333
            

1,000,000
            

550,000
               

1,100,000
            

1,000,000
            

 

10,526,198
          

3,157,859
            

1,000,000
            

6,108,085
            

12,216,170
          

1,000,000
            

1,243,333
            

2,486,667
            

1,000,000
            

1,408,333
            

2,816,667
            

1,000,000
            

1,450,000
            

2,900,000
            

1,000,000
            

990,000
               

18,513,000
          

1,000,000
            

9,526,198
            

3,157,859
            

2,000,000
            

2,276,667
            

4,553,333
            

1,000,000
            

1,575,000
            

3,150,000
            

1,000,000
            

2,243,333
            

4,486,667
            

1,000,000
            

375,000
               

2,411,040
            

2,567,250
            

10,526,198
          

3,157,859
            

1,000,000
            

750,000
               

12,300,000
          

2,500,000
            

254,000
               

4,572,000
            

1,000,000
            

2023
2022

2021

1,881,522
            

7,672,575
            

4,756,304
            

300,000
               

5,400,000
            

1,000,000
            

638,000
               

11,739,200
          

1,000,000
            

975,000
               

17,940,000
          

1,000,000
            

5,472,892
            

9,121,486
            

3,648,595
            

492,000
               

8,856,000
            

1,000,000
            

3,860,666
            

27,024,660
          

7,721,332
            

6,000,000
            

15,000,000
          

1,000,000
            

17,402,087
          

13,051,566
          

-
                       

8,638,951
            

6,479,214
            

-
                       

15,416,507
          

11,562,380
          

-
                       

13,638,600
          

10,228,951
          

-
                       

30,000,000
          

22,650,000
          

1,000,000
            

8,865,020
            

6,648,765
            

-
                       

8,432,922
            

6,324,691
            

-
                       

12,904,712
          

9,678,534
            

-
                       

8,674,710
            

6,506,033
            

-
                       

13,949,759
          

10,462,320
          

-
                       

500,000
               

7,000,000
            

2,502,994
            

 

345,029
               

4,830,403
            

1,725,144
            

 

10,011,976
          

7,508,982
            

-
                       

4,618,200
            

9,896,142
            

2,007,195
            

13,209,026
          

9,906,769
            

-
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ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

1,881,522
            

7,672,575
            

4,756,304
            

300,000
               

5,400,000
            

1,000,000
            

638,000
               

11,739,200
          

1,000,000
            

975,000
               

17,940,000
          

1,000,000
            

5,472,892
            

9,121,486
            

3,648,595
            

492,000
               

8,856,000
            

1,000,000
            

3,860,666
            

27,024,660
          

7,721,332
            

6,000,000
            

15,000,000
          

1,000,000
            

17,402,087
          

13,051,566
          

-
                       

8,638,951
            

6,479,214
            

-
                       

15,416,507
          

11,562,380
          

-
                       

13,638,600
          

10,228,951
          

-
                       

30,000,000
          

22,650,000
          

1,000,000
            

8,865,020
            

6,648,765
            

-
                       

8,432,922
            

6,324,691
            

-
                       

12,904,712
          

9,678,534
            

-
                       

8,674,710
            

6,506,033
            

-
                       

13,949,759
          

10,462,320
          

-
                       

500,000
               

7,000,000
            

2,502,994
            

 

345,029
               

4,830,403
            

1,725,144
            

 

10,011,976
          

7,508,982
            

-
                       

4,618,200
            

9,896,142
            

2,007,195
            

13,209,026
          

9,906,769
            

-
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2023
2022

2021

8,651,144
            

6,488,358
            

-
                       

11,420,543
          

8,565,407
            

-
                       

8,562,432
            

6,421,824
            

-
                       

8,490,000
            

4,245,000
            

1,000,000
            

6,323,631
            

10,539,385
          

4,215,754
            

12,110,146
          

9,082,609
            

-
                       

11,797,328
          

8,847,996
            

-
                       

12,924,914
          

9,693,686
            

-
                       

11,705,749
          

8,779,311
            

-
                       

10,912,708
          

8,184,531
            

1,000,000
            

12,989,096
          

8,659,397
            

1,000,000
            

3,540,619
            

2,539,016
            

2,703,517
            

 

5,179,546
            

6,655,856
            

3,060,927
            

2,735,200
            

5,861,145
            

2,020,309
            

8,634,388
            

6,475,791
            

-
                       

19,703,025
          

14,777,269
          

-
                       

1,500,000
            

31,852,411
          

1,778,969
            

16,382,443
          

12,286,832
          

-
                       

4,397,496
            

6,596,245
            

1,016,903
            

 

22,500,000
          

37,500,000
          

11,250,000
          

14,500,000
          

15,000,000
          

1,000,000
            

10,526,198
          

3,157,859
            

3,000,000
            

2023
2022

2021

-
                       

4,735,389
            

13,538,475
          

5

20,329,885
          

17,425,616
          

14,521,347
          

 

-
                       

2,848,335
            

3,405,659
            

-
                      

122,509
              

2,341,419
           

1240

-
                       

122,509
               

2,341,419
            

69,011,728
        

96,946,788
        

113,837,694
      

1229

-
                       

-
                       

1,040,000
            

-
                       

-
                       

394,500
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2023 ބަ

2022
2021

-
                       

4,735,389
            

13,538,475
          

5

20,329,885
          

17,425,616
          

14,521,347
          

 

-
                       

2,848,335
            

3,405,659
            

-
                      

122,509
              

2,341,419
           

1240

-
                       

122,509
               

2,341,419
            

69,011,728
        

96,946,788
        

113,837,694
      

1229

-
                       

-
                       

1,040,000
            

-
                       

-
                       

394,500
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2023
2022

2021

-
                       

-
                       

367,084
               

3,000,000
            

3,000,000
            

4,802,254
            

2,592,103
            

33,828,110
          

15,000,000
          

56,013,951
          

30,000,000
          

13,184,100
          

-
                       

-
                       

2,620,594
            

-
                       

778,736
               

1,817,052
            

2

-
                       

1,931,833
            

32,898,618
          

5,725,000
            

5,725,000
            

300,000
               

-
                       

-
                       

1,151,215
            

-
                       

-
                       

94,931
                 

-
                       

-
                       

5,858,211
            

600,000
               

500,000
               

-
                       

58,255
                 

1,101,845
            

-
                       

55,025
                 

1,045,475
            

80,000
                 

758,517
               

500,000
               

-
                       

-
                       

990,000
               

-
                       

1,000,000
            

1,945,000
            

-
                       

-
                       

990,000
               

-
                       

-
                       

747,500
               

-
                       

-
                       

790,000
               

-
                       

-
                       

985,000
               

-
                       

-
                       

985,000
               

-
                       

100,000
               

1,945,000
            

2021

100.0  8,441,502,879   602,691,345   561,505,638   3,890,371,283   3,386,934,613   

2.2       184,015,846      -                   9,014,102        37,500,000         137,501,744       1

0.7       57,927,926          -                    -                    37,500,000          20,427,926          

0.2       16,299,880          -                    3,299,880         -                       13,000,000          

0.7       55,057,367          -                    -                    -                       55,057,367          

0.3       21,468,750          -                    -                    -                       21,468,750          

0.3       25,720,744          -                    5,714,222         -                       20,006,522          

0.1       7,541,179            -                    -                    -                       7,541,179            

10.4    875,926,499      -                   6,546,200        305,484,506       563,895,793       2

5.7       479,843,017        -                    2,535,089         180,850,506        296,457,422        

0.8       68,254,371          -                    4,011,111         -                       64,243,260          

3.9       327,829,111        -                    -                    124,634,000        203,195,111        

4.4       370,211,948      -                   1,507,364        -                       368,704,584       3

0.4       29,550,000          -                    1,000,000         -                       28,550,000          

4.0       340,661,948        -                    507,364            -                       340,154,584        

8.8       746,909,273      190,444,979   206,150,190   305,843,328       44,470,776         4

4.6       390,401,742        67,922,599       175,584,254    146,894,889        -                       

2.0       168,767,936        85,484,869       14,562,152       30,050,139          38,670,776          

0.5       40,216,917          34,416,917       -                    -                       5,800,000            

1.7       147,522,678        2,620,594         16,003,784       128,898,300        -                       

14.8    1,249,401,334   402,027,363   12,245,655     539,673,274       295,455,042       5

3.0       250,947,023        176,305,537    -                    50,887,747          23,753,739          

10.2     857,270,539        181,669,541    -                    488,785,527        186,815,471        

1.7       141,183,772        44,052,285       12,245,655       -                       84,885,832          

33.2    2,806,765,631   -                   144,292,000   1,974,121,963   688,351,668       6

5.2       437,168,465        -                    -                    9,849,600            427,318,865        

5.6       469,883,989        -                    94,292,000       350,000,000        25,591,989          

16.0     1,351,185,155     -                    50,000,000       1,169,377,950     131,807,205        

0.9       72,491,000          -                    -                    -                       72,491,000          

5.6       476,037,022        -                    -                    444,894,413        31,142,609          

1.6       131,893,137      -                   43,220,994     -                       88,672,143         7

1.2       103,707,707        -                    39,145,082       -                       64,562,625          

0.3       28,185,430          -                    4,075,912         -                       24,109,518          
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 ބަ

2021

100.0  8,441,502,879   602,691,345   561,505,638   3,890,371,283   3,386,934,613   

2.2       184,015,846      -                   9,014,102        37,500,000         137,501,744       1

0.7       57,927,926          -                    -                    37,500,000          20,427,926          

0.2       16,299,880          -                    3,299,880         -                       13,000,000          

0.7       55,057,367          -                    -                    -                       55,057,367          

0.3       21,468,750          -                    -                    -                       21,468,750          

0.3       25,720,744          -                    5,714,222         -                       20,006,522          

0.1       7,541,179            -                    -                    -                       7,541,179            

10.4    875,926,499      -                   6,546,200        305,484,506       563,895,793       2

5.7       479,843,017        -                    2,535,089         180,850,506        296,457,422        

0.8       68,254,371          -                    4,011,111         -                       64,243,260          

3.9       327,829,111        -                    -                    124,634,000        203,195,111        

4.4       370,211,948      -                   1,507,364        -                       368,704,584       3

0.4       29,550,000          -                    1,000,000         -                       28,550,000          

4.0       340,661,948        -                    507,364            -                       340,154,584        

8.8       746,909,273      190,444,979   206,150,190   305,843,328       44,470,776         4

4.6       390,401,742        67,922,599       175,584,254    146,894,889        -                       

2.0       168,767,936        85,484,869       14,562,152       30,050,139          38,670,776          

0.5       40,216,917          34,416,917       -                    -                       5,800,000            

1.7       147,522,678        2,620,594         16,003,784       128,898,300        -                       

14.8    1,249,401,334   402,027,363   12,245,655     539,673,274       295,455,042       5

3.0       250,947,023        176,305,537    -                    50,887,747          23,753,739          

10.2     857,270,539        181,669,541    -                    488,785,527        186,815,471        

1.7       141,183,772        44,052,285       12,245,655       -                       84,885,832          

33.2    2,806,765,631   -                   144,292,000   1,974,121,963   688,351,668       6

5.2       437,168,465        -                    -                    9,849,600            427,318,865        

5.6       469,883,989        -                    94,292,000       350,000,000        25,591,989          

16.0     1,351,185,155     -                    50,000,000       1,169,377,950     131,807,205        

0.9       72,491,000          -                    -                    -                       72,491,000          

5.6       476,037,022        -                    -                    444,894,413        31,142,609          

1.6       131,893,137      -                   43,220,994     -                       88,672,143         7

1.2       103,707,707        -                    39,145,082       -                       64,562,625          

0.3       28,185,430          -                    4,075,912         -                       24,109,518          



320

ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ 2021 | މިންިސްޓީރ ޮއފް ިފޭނންްސ

8.6       724,950,762      -                   -                   70,000,000         654,950,762       8

8.6       724,950,762        -                    -                    70,000,000          654,950,762        

0.4       31,931,180         2,341,419        5,843,328        -                       23,746,433         9

0.4       31,931,180          2,341,419         5,843,328         -                       23,746,433          

12.3    1,034,664,494   5,858,211        -                   577,748,212       451,058,071       10

4.9       411,018,220        -                    -                    216,940,212        194,078,008        

7.4       623,646,274        5,858,211         -                    360,808,000        256,980,063        

2.2       184,437,343      -                   59,789,746     80,000,000         44,647,597         11

2.2       184,437,343        -                    59,789,746       80,000,000          44,647,597          

1.2       100,395,432      2,019,373        72,896,059     -                       25,480,000         12

1.2       100,395,432        2,019,373         72,896,059       -                       25,480,000          

 
ެސްއައިޕީ ރަށްތަކަށް ބެހިފައިވާގޮތް

ޕީއ
2021

(އަދަދުތައް ރުފިޔާއިން)

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

8,441,502,879
    

602,691,345
    

561,505,638
    

3,890,371,283
    

3,386,934,613
     

ޖުމްލަ

2,562,810
           

2,562,810
             

ހއ
.

ތުރާކުނު

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
ތުރާކުނު 

2
ީސް އިމާރާތް

ާސްރޫމް، ފާހާނާ، ލައިބްރަރީ އަދި އޮފ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,122,810
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,122,810
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ަސައްކަތް 
ޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މ

ސަބްބ
ނޑު 

ތުރާކުނު ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

340,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

340,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ތުރާކުނު މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

12,833,234
         

-
                    

-
                    

-
                       

12,833,234
           

ހއ
.

އުލިގަމު

2,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,800,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
އުލިގަމު 

8
ްސް ލެބް، އޭވީރޫމް އަދި ވަށާފާރު

ސައިނ
ާސްރޫމް، 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,300,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,300,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލްދަ

އުލިގަމު ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

8,533,234
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,533,234
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

އުލިގަމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އުލިގަމު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,122,077
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,122,077
           

ހއ
.

މޮޅަދޫ

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
މޮޅަދޫ 

3
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

3,280,477
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,280,477
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

މޮޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

29,407,537
         

-
                    

4,000,000
         

2,000,000
           

23,407,537
           

ހއ
.

ހޯރަފުށި

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ިސް ޔުނިޓްގެ ގޮފި އިމާރާތް ކުރުން
ަސްޓ

ހޯރަފުށި ޖުވެނައިލް ޖ
ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނ
1016

1,907,151
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,907,151
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހޯރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

9,551,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,551,100
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,329,286
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,329,286
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ހޯރަފުށި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

2,000,000
            

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ހޯރަފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
ހޯރަފުށީގައި އައ

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

720,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

720,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ހޯރަފުށި ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

4,000,000
            

-
                     

4,000,000
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ހޯރަފުށި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ްސިލްގެ އިދާރާ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުނ
1285

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
6 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ

 
ެސްއައިޕީ ރަށްތަކަށް ބެހިފައިވާގޮތް

ޕީއ
2021

(އަދަދުތައް ރުފިޔާއިން)

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

8,441,502,879
    

602,691,345
    

561,505,638
    

3,890,371,283
    

3,386,934,613
     

ަ ޖުމްލ

2,562,810
           

2,562,810
             

އ ހ
.

ތުރާކުނު

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
ތުރާކުނު 

2
ީސް އިމާރާތް

ާސްރޫމް، ފާހާނާ، ލައިބްރަރީ އަދި އޮފ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,122,810
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,122,810
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ަސައްކަތް 
ޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މ

ސަބްބ
ނޑު 

ތުރާކުނު ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

340,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

340,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ތުރާކުނު މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

12,833,234
         

-
                    

-
                    

-
                       

12,833,234
           

އ ހ
.

އުލިގަމު

2,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,800,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
އުލިގަމު 

8
ްސް ލެބް، އޭވީރޫމް އަދި ވަށާފާރު

ސައިނ
ާސްރޫމް، 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,300,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,300,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލްދަ

އުލިގަމު ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

8,533,234
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,533,234
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

އުލިގަމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އުލިގަމު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,122,077
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,122,077
           

ހއ
.

މޮޅަދޫ

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
މޮޅަދޫ 

3
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

3,280,477
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,280,477
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

މޮޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

އެންޑް ވ ޭޝަން 
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

29,407,537
         

-
                    

4,000,000
         

2,000,000
           

23,407,537
           

އ ހ
.

ހޯރަފުށި

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ިސް ޔުނިޓްގެ ގޮފި އިމާރާތް ކުރުން
ަސްޓ

ހޯރަފުށި ޖުވެނައިލް ޖ
ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނ
1016

1,907,151
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,907,151
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހޯރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

9,551,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,551,100
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ހޯރަފުށި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,329,286
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,329,286
              

ަށާ އަލަށްފ
ހއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ހޯރަފުށި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

2,000,000
            

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ހޯރަފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
ހޯރަފުށީގައި އައ

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

720,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

720,000
                 

ަލަށްފަށާ އ
ހއ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ހޯރަފުށި ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

4,000,000
            

-
                     

4,000,000
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ހޯރަފުށި ފެން ބަންދުކުރާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ްސިލްގެ އިދާރާ 

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުނ
1285

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

24,402,640
         

-
                    

-
                    

-
                       

24,402,640
           

އ ހ
.

އިހަވަންދޫ

1,022,878
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,022,878
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

އިހަވަންދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

100,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

100,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އިހަވަންދޫ ހެލްތު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,909,179
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,909,179
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

އިހަވަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

600,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

600,000
                 

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ހއ
.

ޭސް ގާއިކުރުން
ސަބްބ

ނޑު 
ްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ އިހަވަނ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,780,651
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,780,651
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ހއ
.

ްސްޓޯލްކުރުން
ނޑު ޓަރފް އިނ

އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

9,181,009
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,181,009
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

އިހަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

8,808,923
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,808,923
              

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ިން ހިއްކުން އިހަވަންދޫ ބ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

7,459,319
           

394,500
            

-
                    

-
                       

7,064,819
             

އ ހ
.

ކެލާ

514,952
               

-
                     

-
                     

-
                       

514,952
                 

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ާސްރޫމް
ސްކޫލް ހޯލް އަދި ކްލ

ޝައިޚް އިބްރާހިމް 
ކެލާ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ކެލާ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސިޑިބަރި ހެދުން
ނޑުގެ 

ކެލާ ފުޓްބޯޅަދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

872,300
               

-
                     

-
                     

-
                       

872,300
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ހއ
.

ކެލާ ބަނދަރު ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ްފްރ ުސިންގ އެންޑް އިނ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

215,067
               

-
                     

-
                     

-
                       

215,067
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ކެލާ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

394,500
               

394,500
             

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ކެލާ މ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

562,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

562,500
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ޭޓް އިމާރާތްކުރުން ނޑުވެރިންގެ މާރުކ
ކެލާ ދަ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން ޕްލާންޓް 

ީސެލިނ
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

239,302
               

-
                    

-
                    

-
                       

239,302
                

އ ހ
.

ވަށަފަރު

79,302
                 

-
                     

-
                     

-
                       

79,302
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހއ
.

ސްކޫލް އޭ
ވަށަފަރު 

.
ްސް ރޫމް

ސައިނ
ވީ ރޫމް އަދި 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

160,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

160,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ވަށަފަރު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ

 .
ވަށަފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

41,107,578
         

500,000
            

-
                    

-
                       

40,607,578
           

އ ހ
.

ދިއްދޫ

2,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ީސް އަދި 
އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފ

12
ާސް ރޫމް އިމާރާތް 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

320,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

320,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ
މިނ

1129

12,964,455
          

-
                     

-
                     

-
                       

12,964,455
            

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލް އެކ
ދިއްދޫ ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

300,523
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,523
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ހއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް 
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސިޑިބަރި އާއި ލައިޓިންގ
ނޑު 

ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

3,556,136
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,556,136
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ދިއްދޫ 
250

ުސިން ޔުނިޓް މަގު ބައްތި
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

350,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

350,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުން 
 -

ސަރވޭ އާއި ޑިޒައިން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,169,784
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,169,784
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ދިއްދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

10,320,180
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,320,180
            

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ަސްމީ ފާލަމެއް އެޅުން
ދިއްދޫގައި ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

751,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

751,500
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ދިއްދޫ 
5

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

500,000
               

500,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

575,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

575,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ިސްލާމިކް 

ދިއްދޫ އ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,789,093
           

1,200,000
         

-
                    

-
                       

8,589,093
             

ހއ
.

ފިއްލަދޫ

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް ހޯލް 
ފިއްލަދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,031,250
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,031,250
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ފިއްލަދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

4,657,843
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,657,843
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ފިއްލަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,200,000
            

1,200,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ފިއްލަދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ފިއްލަދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

3,477,500
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,477,500
             

ހއ
.

މާރަންދޫ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
މާރަންދޫ 

2
 ބުރި އިމާރާތް 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

477,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

477,500
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
މާރަންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާރަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

މާރަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,974,940
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,974,940
             

ހއ
.

ތަކަންދޫ

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ތަކަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,899,940
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,899,940
              

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ތަކަންދޫ ނެރު ފައިކަށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސިޑިބަރި އާއި ލައިޓިންގ
ނޑު 

ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

3,556,136
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,556,136
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ދިއްދޫ 
250

ުސިން ޔުނިޓް މަގު ބައްތި
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

350,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

350,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުން 
 -

ސަރވޭ އާއި ޑިޒައިން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ެޝ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,169,784
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,169,784
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ދިއްދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

10,320,180
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,320,180
            

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ަސްމީ ފާލަމެއް އެޅުން
ދިއްދޫގައި ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

751,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

751,500
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ދިއްދޫ 
5

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ްރީ އޮފް ނ ިސްޓ

މިނ
1224

500,000
               

500,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ދިއްދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

575,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

575,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން
ިސްލާމިކް 

ދިއްދޫ އ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަގުބައްތި ޖެހުން  ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މ

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,789,093
           

1,200,000
         

-
                    

-
                       

8,589,093
             

އ ހ
.

ފިއްލަދޫ

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް ހޯލް 
ފިއްލަދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,031,250
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,031,250
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ފިއްލަދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

4,657,843
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,657,843
              

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ފިއްލަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,200,000
            

1,200,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ފިއްލަދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ްޑް އިންފްރ ުސިންގ އެނ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ފިއްލަދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

3,477,500
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,477,500
             

އ ހ
.

މާރަންދޫ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
މާރަންދޫ 

2
 ބުރި އިމާރާތް 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

477,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

477,500
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
މާރަންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާރަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޮވ ޕްރ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

މާރަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,974,940
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,974,940
             

އ ހ
.

ތަކަންދޫ

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ތަކަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,899,940
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,899,940
              

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ތަކަންދޫ ނެރު ފައިކަށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ތަކަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,913,722
         

1,458,722
         

-
                    

-
                       

10,455,000
           

އ ހ
.

އުތީމު

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ސްކޫލް 
އުތީމު 

4
ާސްރޫމް އިމާރާތް ނިންމުން

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,458,722
            

1,458,722
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

ހއ
.

އުތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,635,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,635,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

އުތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

ހިނގަމުންދާ
އ ހ
.

އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާން ހަދާނީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު

1271

320,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

320,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ާސާރު ގާއިމްކުރުން 
އުތީމު ދާރުލް އ

ްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
ިސްޓްރީ އޮފް އާރޓ

މިނ
1532

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

5,148,743
           

703,228
            

-
                    

-
                       

4,445,515
             

އ ހ
.

މުރައިދޫ

41,887
                 

-
                     

-
                     

-
                       

41,887
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހއ
.

ސްކޫލް 
މުރައިދޫ 

2
ްސް ލެބް

ސައިނ
ާސްރޫމް އަދި 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑު އެޅުން
މުރައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

703,228
               

703,228
             

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

ހއ
.

މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,403,628
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,403,628
              

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ެދުން މުރައިދޫ ބަނދަރު ހ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,249,985
         

12,959,457
      

-
                    

-
                       

3,290,528
             

އ ހ
.

ބާރަށް

720,528
               

-
                     

-
                     

-
                       

720,528
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ހއ
.

ސްކޫލް 
ބާރަށު 

12
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

195,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

195,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލްދަ

ބާރަށު ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ބާރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ިމް ގާއިމުކުރުން ބާރަށް އައުޓްޑޯރ ޖ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

11,459,457
          

11,459,457
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހއ
.

ބާރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ބާރަށު ނެރު ފުންކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,500,000
            

1,500,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހއ
.

ް ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން ބާރަށ
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހއ
.

ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ބާރަށު މެޖ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

1264

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

98,347,275
         

-
                    

-
                    

62,450,824
         

35,896,451
           

ދ ހ
.

ހަނިމާދޫ

124,956
               

-
                     

-
                     

-
                       

124,956
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ސްކޫލް 
ހަނިމާދޫ 

24
ާސްރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,780,651
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,780,651
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

712,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

712,500
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސަރަހައްދު ހެދުން
ހަނިމާދޫ ފަތާ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

9,561,187
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,561,187
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ްރޭޑްކުރުން ހަނިމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

8,500,108
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,500,108
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

66,197,873
          

-
                     

-
                     

62,450,824
          

3,747,049
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

10,470,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,470,000
            

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ހަނިމާދޫ 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހަނިމާދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

އަލަށްފަށާ
ްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން 

ަސްގަހާގެއ
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގ

1
ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

13,309,799
         

8,709,799
         

-
                    

-
                       

4,600,000
             

ހދ
.

ފިނޭ

2,100,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,100,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް އައު އިމާރާތް
ފިނޭ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސެންޓަރު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
ފިނޭ ހެލްތު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ފިނޭ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފިނޭ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

8,709,799
            

8,709,799
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,206,097
         

7,217,097
         

-
                    

-
                       

6,989,000
             

ހދ
.

ނައިވާދޫ

65,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

65,000
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
ނައިވާދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް ހޯލް 
ނައިވާދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

6,217,097
            

6,217,097
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ނައިވާދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,474,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,474,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ނައިވާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

750,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

750,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ނައިވާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

1,000,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,000,000
             

ހދ
.

ހިރިމަރަދޫ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިރިމަރަދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

15,207,358
         

1,045,475
         

-
                    

-
                       

14,161,883
           

ދ ހ
.

ނޮޅިވަރަންފަރު

1,911,883
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,911,883
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ނޮޅިވަރަންފަރު 
60

ަސައްކަތް
ުސިންގ ޔުނިޓްގެ މ

 ހައ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

9,750,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,750,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ނޮޅިވަރަންފަރު 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

8,500,108
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,500,108
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

66,197,873
          

-
                     

-
                     

62,450,824
          

3,747,049
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

10,470,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,470,000
            

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ހަނިމާދޫ 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހަނިމާދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

އަލަށްފަށާ
ްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން 

ަސްގަހާގެއ
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގ

1
ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

13,309,799
         

8,709,799
         

-
                    

-
                       

4,600,000
             

ދ ހ
.

ފިނޭ

2,100,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,100,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް އައު އިމާރާތް
ފިނޭ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސެންޓަރު ވަށާ ފާރު ރޭނުން
ފިނޭ ހެލްތު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ފިނޭ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފިނޭ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

8,709,799
            

8,709,799
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,206,097
         

7,217,097
         

-
                    

-
                       

6,989,000
             

ހދ
.

ނައިވާދޫ

65,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

65,000
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން
ނައިވާދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް ހޯލް 
ނައިވާދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

6,217,097
            

6,217,097
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ނައިވާދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ައ ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,474,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,474,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ނައިވާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

750,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

750,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ނައިވާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

1,000,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,000,000
             

ދ ހ
.

ހިރިމަރަދޫ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިރިމަރަދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

15,207,358
         

1,045,475
         

-
                    

-
                       

14,161,883
           

ހދ
.

ނޮޅިވަރަންފަރު

1,911,883
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,911,883
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ނޮޅިވަރަންފަރު 
60

ަސައްކަތް
ުސިންގ ޔުނިޓްގެ މ

 ހައ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

9,750,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,750,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ނޮޅިވަރަންފަރު 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ނޮޅިވަރަންފަރު މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,045,475
            

1,045,475
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން
ނޮޅިވަރަންފަރު ގަބުރ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން އިން 

ސެނިޓ
5

ްސް 
 އައިލަންޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

10,116,520
         

3,601,845
         

-
                    

-
                       

6,514,675
             

ދ ހ
.

ނެއްލައިދޫ

101,137
               

-
                     

-
                     

-
                       

101,137
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ސްކޫލް 
ނެއްލައިދޫ 

2
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

275,204
               

-
                     

-
                     

-
                       

275,204
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ނެއްލައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,138,334
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,138,334
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,500,000
            

2,500,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ހދ
.

ްކުރުން ސަރަހައްދު ހިމާޔަތ
ނެއްލައިދޫ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,101,845
            

1,101,845
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނެއްލައިދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ްޓް  ީސް ޕްރޮޖެކ

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

15,027,792
         

-
                    

-
                    

-
                       

15,027,792
           

ދ ހ
.

ނޮޅިވަރަމް

2,304,776
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,304,776
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ސްކޫލުގައި 
ނޮޅިވަރަމް 

5
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ަސް ހޯލް 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ނޮޅިވަރަމް 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,780,651
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,780,651
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ނޮޅިވަރަމް ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޮޅިވަރަމް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން
ަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމ

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

8,442,365
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,442,365
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

10,952,640
         

6,859,487
         

-
                    

-
                       

4,093,153
             

ދ ހ
.

ނބީ
ކުރި

1,175,653
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,175,653
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ސްކޫލުގައި 
ކުރިނބީ 

5
ސްޓާފް ރޫމް ގާއިމުކުރުން

ާސް ރޫމް އަދި 
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުރިނބީ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

475,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

475,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޑު ވަށާފާރު ރޭނުން
ކުރިނބީ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,859,487
            

6,859,487
          

-
                     

-
                       

-
                         

ުންދާ ހިނގަމ
ހދ
.

ކުރިނބީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,942,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,942,500
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

149,581,609
       

-
                    

-
                    

3,000,000
           

146,581,609
        

ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކ
ސްޓ

ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

1,120,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,120,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޭޝަން 

ްސީ އޮޕަރ
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް އިމަރޖެނ

ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެޝަނަލް ޑިޒ

ނ
1014

2,077,027
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,077,027
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި އޭ
އީ.

.
ސީ 

12
ާސް ރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

24,996
                 

-
                     

-
                     

-
                       

24,996
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ސްކޫލް ވަށާފާރު
ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,650,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,650,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް 
ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން 

8
ާސް ރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި އޭ
އީ.

.
ީސް އިމާރާތް

ސީ އޮފ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,650,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,650,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް 
ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން 

8
ާސް ރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,715,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,715,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ުޝަން ގާއިމްކުރުން 
ްސްޓިޓިއ

ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިނ
ކުޅުދުއްފުށިގައި 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ

މިނ
1129

6,273,398
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,273,398
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

22,500,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

22,500,000
            

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

ކުޅުދުއްފުށީ އައު ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

3,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަނަވެށި ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

10,387,423
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,387,423
            

އަލަށްފަށާ
ޮސްޕިޓަލުގައި އީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހ
.

އާރާއި އިތުރު 
10

ޭޝަން ރޫމްހެދުން
ްސަލްޓ

 ކޮނ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

1,780,651
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,780,651
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޅުދުއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން

ކުޅުދުއްފުށި 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,300,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,300,000
              

 އަލަށްފަށާ 
ހދ
.

ސްޕީޑްބްރޭކަރ ހަރުކުރުން
ކުޅުދުއްފުށި މަގުތަކުގެ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,260,443
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,260,443
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި 
40

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

20,644,868
          

-
                     

-
                     

-
                       

20,644,868
            

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ްސްޕެނ

ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

21,504,818
          

-
                     

-
                     

-
                       

21,504,818
            

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ަސްމީ ފާލަން ހެދުން
ކުޅުދުއްފުށި ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

8,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ްސް އިމާރާތްކުރުން
ީސް ކޮމްޕްލެކ

ކުޅުދުއްފުށީ އޮފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

10,237,500
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,237,500
            

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި 
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ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,099,354
          

-
                     

-
                     

-
                       

14,099,354
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި މަގު ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

181,131
               

-
                     

-
                     

-
                       

181,131
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ްސިލް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ކުޅުދުއްފުށި ކައުނ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224



327

ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

149,581,609
       

-
                    

-
                    

3,000,000
           

146,581,609
        

ދ ހ
.

ކުޅުދުއްފުށި

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކ
ސްޓ

ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

1,120,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,120,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޭޝަން 

ްސީ އޮޕަރ
ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް އިމަރޖެނ

ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެޝަނަލް ޑިޒ

ނ
1014

2,077,027
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,077,027
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި އޭ
އީ.

.
ސީ 

12
ާސް ރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

24,996
                 

-
                     

-
                     

-
                       

24,996
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ސްކޫލް ވަށާފާރު
ީފުއްދީން  ކުޅުދުއްފުށި އަފ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,650,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,650,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް 
ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން 

8
ާސް ރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި އޭ
އީ.

.
ީސް އިމާރާތް

ސީ އޮފ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,650,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,650,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް 
ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން 

8
ާސް ރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,715,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,715,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ުން  ުޝަން ގާއިމްކުރ
ްސްޓިޓިއ

ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިނ
ކުޅުދުއްފުށިގައި 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ

މިނ
1129

6,273,398
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,273,398
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

22,500,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

22,500,000
            

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

ކުޅުދުއްފުށީ އައު ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

3,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަނަވެށި ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

10,387,423
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,387,423
            

އަލަށްފަށާ
ޮސްޕިޓަލުގައި އީ

ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހ
.

އާރާއި އިތުރު 
10

ޭޝަން ރޫމްހެދުން
ްސަލްޓ

 ކޮނ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

1,780,651
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,780,651
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޅުދުއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން

ކުޅުދުއްފުށި 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,300,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,300,000
              

 އަލަށްފަށާ 
ހދ
.

ސްޕީޑްބްރޭކަރ ހަރުކުރުން
ކުޅުދުއްފުށި މަގުތަކުގެ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ްލޭނިންގ، ހައ ެޝަނަލް ޕ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,260,443
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,260,443
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި 
40

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

20,644,868
          

-
                     

-
                     

-
                       

20,644,868
            

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ްޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ްސްޕެނ

ކުޅުދުއްފުށި ހާބާރ އެކ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

21,504,818
          

-
                     

-
                     

-
                       

21,504,818
            

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ންފްރ ުސިންގ އެންޑް އި
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ަސްމީ ފާލަން ހެދުން
ކުޅުދުއްފުށި ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

8,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ްސް އިމާރާތްކުރުން
ީސް ކޮމްޕްލެކ

ުށީ އޮފ ކުޅުދުއްފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

10,237,500
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,237,500
            

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި 
105

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,099,354
          

-
                     

-
                     

-
                       

14,099,354
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުޅުދުއްފުށި މަގު ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

181,131
               

-
                     

-
                     

-
                       

181,131
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ޭޑްކުރުން ްސިލް އިމާރާތް އަޕްގްރ
ކުޅުދުއްފުށި ކައުނ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

4,175,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

4,175,000
             

ދ ހ
.

ކުމުންދޫ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް 
ކުމުންދޫ 

12
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ކުމުންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުމުންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުމުންދޫ ނެރު ހެދުން 
ްޗަރ ާސްޓްރަކ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ކުމުންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

20,350,000
         

-
                    

-
                    

-
                       

20,350,000
           

ދ ހ
.

ނޭކުރެންދޫ

17,400,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

17,400,000
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
ްޝަން ފ

ނޭކުރެންދޫ ކަރެކ
ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނ
1016

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ސްކޫލު ވަށާފާރު ރޭނުން
ނޭކުރެންދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސްކޫލް 
ނޭކުރެންދޫ 

4
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޭކުރެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ޮފް ޔޫތު،  ިސްޓްރީ އ

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޑު 
ނޭކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

(
ޓަރފް
) 

ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ނޭކުރެންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,782,121
           

-
                    

-
                    

-
                       

5,782,121
             

ހދ
.

ވައިކަރަދޫ

2,059,524
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,059,524
              

ހިނގަމުންދާ
ހދ
.

ސްކޫލް 
ވައިކަރަދޫ 

12
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސެންޓަރ އެކ
ވައިކަރަދޫ ހެލްތު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ނޑު މަރާމާތުކުރުން
ްސަލް ދަ

ވައިކަރަދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,260,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,260,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމ

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ހދ
.

ވައިކަރަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސަރަހައްދުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

87,597
                 

-
                     

-
                     

-
                       

87,597
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހދ
.

ިމާރާތްކުރުން ަސްމާރުކޭޓް އ
ވައިކަރަދޫ މ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,171,324
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,171,324
             

ދ ހ
.

މަކުނުދޫ

1,316,324
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,316,324
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

މަކުނުދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
މަކުނުދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

މަކުނުދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ހދ
.

ސަރަހައްދު ހެދުން
މަކުނުދޫ ދޯނި އެހެލާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ިންފްރ ުސިންގ އެންޑް އ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,282,710
         

6,907,710
         

-
                    

-
                       

7,375,000
             

.ށ
ނޑިތީމު

ކަ

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ަސް ހޯލް 
ުސާ މަލްޓި ޕާޕ

އަތޮޅު މަދަރ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,200,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,200,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ނޑިތީމު 

ކަ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

3,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނޑު އެޅުން
ނޑިތީމުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ކަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ނޑިތީމު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,907,710
            

6,907,710
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,403,922
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,403,922
             

.ށ
ނޫމަރާ

860,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

860,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ނޫމަރާ 

4
ާސްރޫމް 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

543,922
               

-
                     

-
                     

-
                       

543,922
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ނޫމަރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ނޫމަރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,290,075
           

-
                    

-
                    

-
                       

5,290,075
             

.ށ
ގޮއިދޫ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ގޮއިދޫ 

8
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

4,290,075
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,290,075
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް
ގޮއިދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ށ

ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,481,841
           

-
                    

-
                    

-
                       

9,481,841
             

.ށ
ފޭދޫ

2,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ފޭދޫ 

8
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

69,420
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,420
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ފޭދޫ ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,612,421
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,612,421
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ށ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް އަދި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,283,317
         

9,193,042
         

-
                    

-
                       

7,090,275
             

.ށ
ފީވައް

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ފީވައް 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ފީވަށް ޓާރފް ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

9,193,042
            

9,193,042
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,090,275
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,090,275
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ފީވައް ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,282,710
         

6,907,710
         

-
                    

-
                       

7,375,000
             

ށ .
ނޑިތީމު

ކަ

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ަސް ހޯލް 
ުސާ މަލްޓި ޕާޕ

އަތޮޅު މަދަރ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,200,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,200,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ނޑިތީމު 

ކަ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

3,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނޑު އެޅުން
ނޑިތީމުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ކަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ނޑިތީމު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,907,710
            

6,907,710
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,403,922
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,403,922
             

ށ .
ނޫމަރާ

860,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

860,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ނޫމަރާ 

4
ާސްރޫމް 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

543,922
               

-
                     

-
                     

-
                       

543,922
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ނޫމަރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ަރިންގ ޓެންޑ
.ށ

ނޫމަރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,290,075
           

-
                    

-
                    

-
                       

5,290,075
             

ށ .
ގޮއިދޫ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ގޮއިދޫ 

8
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

4,290,075
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,290,075
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް
ގޮއިދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ށ

ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,481,841
           

-
                    

-
                    

-
                       

9,481,841
             

ށ .
ފޭދޫ

2,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ފޭދޫ 

8
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

69,420
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,420
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ފޭދޫ ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,612,421
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,612,421
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ށ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް އަދި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,283,317
         

9,193,042
         

-
                    

-
                       

7,090,275
             

ށ .
ފީވައް

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ފީވައް 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ފީވަށް ޓާރފް ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

9,193,042
            

9,193,042
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,090,275
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,090,275
              

ހިނގަމުންދާ
ށ .

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ފީވައް ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ށ

ފީވައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,305,604
           

-
                    

-
                    

-
                       

7,305,604
             

ށ .
ބިލެއްފަހި

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ބިލެއްފަހި 

4
ަސް ހޯލް

ާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

6,305,604
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,305,604
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ށ

ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ބިލެއްފަހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

31,996,664
         

-
                    

4,075,912
         

-
                       

27,920,752
           

ށ .
ފޯކައިދޫ

8,550,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,550,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ސްކޫލް 
ފޯކައިދޫ 

12
ާސްރޫމްގެ 

 ކްލ
3

ަސް ހޯލް
 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,774,096
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,774,096
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ފޯކައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

7,876,813
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,876,813
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ފޯކައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

9,644,843
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,644,843
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ށ

ފޯކައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,075,912
            

-
                     

4,075,912
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ހިނގަމުންދާ
4

ެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި   ރަށުގ
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

15,494,920
         

12,094,920
      

-
                    

-
                       

3,400,000
             

.ށ
ނަރުދޫ

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ނަރުދޫ 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

12,094,920
          

12,094,920
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނަރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނަރުދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  ޭސްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

14,441,332
         

13,282,937
      

-
                    

-
                       

1,158,395
             

ށ .
މަރޮށި

13,282,937
          

13,282,937
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

މަރޮށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,158,395
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,158,395
              

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

މަރޮށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

11,470,306
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,470,306
           

ށ .
ޅައިމަގު

2,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,700,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ޅައިމަގު 

8
ާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

69,459
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,459
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ޅައިމަގު ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

8,700,847
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,700,847
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ށ

ާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ގިރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

13,320,703
         

9,598,121
         

-
                    

-
                       

3,722,582
             

.ށ
ކޮމަންޑޫ

1,722,582
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,722,582
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

8,598,121
            

8,598,121
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ކޮމަންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސަރަހައްދު ހެދުން
ކޮމަންޑޫ މޫދަށް އެރޭ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ކޮމަންޑޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

15,001,392
         

10,501,392
      

-
                    

-
                       

4,500,000
             

.ށ
ނގޫދޫ

މާއު

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ަސް ހޯލް 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

މާއުނގޫދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

9,501,392
            

9,501,392
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

މާއުނގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މާއުނގޫދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

27,833,115
         

1,881,512
         

113,247
            

-
                       

25,838,356
           

.ށ
ފުނަދޫ

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ފުނަދޫ 

15
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ފުނަދޫ އަތޮޅު ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,521,002
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,521,002
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފުނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

ފުނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,381,512
            

1,381,512
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
ފުނަދޫ އަލަށް އާބާދުވި 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,687,876
          

-
                     

-
                     

-
                       

16,687,876
            

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން 
(

ބިން ހިއްކުމާއެކު
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

629,478
               

-
                     

-
                     

-
                       

629,478
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން

ފުނަދޫ ކޮވިޑް ހެލްތް ފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހެދުން
ފުނަދޫ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

500,000
               

500,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ށ

ފުނަދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

113,247
               

-
                     

113,247
             

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ފުނަދޫ މ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

17,451,539
         

1,000,000
         

-
                    

-
                       

16,451,539
           

ށ .
މިލަންދޫ

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސިއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
މިލަންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,738,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,738,600
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

42,400
                 

-
                     

-
                     

-
                       

42,400
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ްސް ތަރައްގީކުރުން

ްސް ކޮމްޕްލެކ
ސްޕޯޓ

މިލަންދޫ އިންޑޯރ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ީކުރުން މިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

މިލަންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

11,970,539
          

-
                     

-
                     

-
                       

11,970,539
            

ހިނގަމުންދާ
.ށ

މިލަންދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ށ

ފީވައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,305,604
           

-
                    

-
                    

-
                       

7,305,604
             

.ށ
ބިލެއްފަހި

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ބިލެއްފަހި 

4
ަސް ހޯލް

ާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

6,305,604
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,305,604
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ށ

ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ބިލެއްފަހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

31,996,664
         

-
                    

4,075,912
         

-
                       

27,920,752
           

.ށ
ފޯކައިދޫ

8,550,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,550,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ސްކޫލް 
ފޯކައިދޫ 

12
ާސްރޫމްގެ 

 ކްލ
3

ަސް ހޯލް
 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,774,096
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,774,096
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

ފޯކައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

7,876,813
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,876,813
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ފޯކައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

9,644,843
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,644,843
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ށ

ފޯކައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,075,912
            

-
                     

4,075,912
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ފޯކައިދޫގައި ކޮމިއުނިޓީ 

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

15,494,920
         

12,094,920
      

-
                    

-
                       

3,400,000
             

.ށ
ނަރުދޫ

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ނަރުދޫ 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

12,094,920
          

12,094,920
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނަރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނަރުދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

14,441,332
         

13,282,937
      

-
                    

-
                       

1,158,395
             

.ށ
މަރޮށި

13,282,937
          

13,282,937
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

މަރޮށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,158,395
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,158,395
              

ޓެންޑަރިންގ
.ށ

މަރޮށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

11,470,306
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,470,306
           

.ށ
ޅައިމަގު

2,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,700,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ޅައިމަގު 

8
ާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

69,459
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,459
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ޅައިމަގު ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

8,700,847
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,700,847
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ށ

ާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ގިރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

13,320,703
         

9,598,121
         

-
                    

-
                       

3,722,582
             

ށ .
ކޮމަންޑޫ

1,722,582
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,722,582
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

8,598,121
            

8,598,121
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ކޮމަންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސަރަހައްދު ހެދުން
ކޮމަންޑޫ މޫދަށް އެރޭ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ެޝ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ށ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ކޮމަންޑޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އަލަށްފަށާ
ޒޯން 
1

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 
 ގެ ރީޖަނަލް ވ

1
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

15,001,392
         

10,501,392
      

-
                    

-
                       

4,500,000
             

ށ .
ނގޫދޫ

މާއު

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ަސް ހޯލް 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

މާއުނގޫދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

9,501,392
            

9,501,392
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

މާއުނގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ށ

ާޔަތްކުރުން ނޑުދޮށް ހިމ
މާއުނގޫދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

27,833,115
         

1,881,512
         

113,247
            

-
                       

25,838,356
           

ށ .
ފުނަދޫ

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސްކޫލް 
ފުނަދޫ 

15
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ފުނަދޫ އަތޮޅު ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,521,002
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,521,002
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފުނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

ފުނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ޓ ސްޕޯރ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,381,512
            

1,381,512
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
ފުނަދޫ އަލަށް އާބާދުވި 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,687,876
          

-
                     

-
                     

-
                       

16,687,876
            

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ފުނަދޫގައި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން 
(

ބިން ހިއްކުމާއެކު
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

629,478
               

-
                     

-
                     

-
                       

629,478
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން

ފ ފުނަދޫ ކޮވިޑް ހެލްތް 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހެދުން
ފުނަދޫ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

500,000
               

500,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ށ

ފުނަދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

113,247
               

-
                     

113,247
             

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ފުނަދޫ މ
ެފެއާޒް  ިސްލާމިކް އ

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

17,451,539
         

1,000,000
         

-
                    

-
                       

16,451,539
           

ށ .
މިލަންދޫ

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ސިއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
މިލަންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,738,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,738,600
              

ހިނގަމުންދާ
.ށ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

42,400
                 

-
                     

-
                     

-
                       

42,400
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ށ
ްސް ތަރައްގީކުރުން

ްސް ކޮމްޕްލެކ
ސްޕޯޓ

މިލަންދޫ އިންޑޯރ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ށ

ީކުރުން މިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ށ

މިލަންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

11,970,539
          

-
                     

-
                     

-
                       

11,970,539
            

ހިނގަމުންދާ
.ށ

މިލަންދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ށ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މިލަންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,807,312
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

3,807,312
             

ނ .
ނބަދޫ

ހެ

2,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,700,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްކޫލް 
ހެނބަދޫ 

10
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ހެނބަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,032,312
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,032,312
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ހެނބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ނ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހެނބަދޫ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

26,160,870
         

990,000
            

-
                    

-
                       

25,170,870
           

ނ .
ނދިކުޅުދޫ

ކެ

39,873
                 

-
                     

-
                     

-
                       

39,873
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ނ
ސްކޫލް 

ކެނދިކުޅުދޫ 
2

ާސްރޫމާއި ހޯލް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްކޫލް 
ކެނދިކުޅުދޫ 

4
ީސް އިމާރާތް

ާސްރޫމާއި އޮފ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

320,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

320,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ކެނދިކުޅުދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ
މިނ

1129

1,076,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,076,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ކެނދިކުޅުދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,151,575
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,151,575
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކެނދިކުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

20,783,422
          

-
                     

-
                     

-
                       

20,783,422
            

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ކެނދިކުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްލިޕްވޭ ހެދުން
ކެނދިކުޅުދޫ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

990,000
               

990,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ނ

ކެނދިކުޅުދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

20,131,879
         

17,596,879
      

-
                    

-
                       

2,535,000
             

ނ .
މާޅެންދޫ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްކޫލް އިމާރާތް
މާޅެންދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

މާޅެންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

16,596,879
          

16,596,879
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ނ

މާޅެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ނ

ްދު ހިމާޔަތްކުރުން ސަރަހައ
މާޅެންދޫ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

660,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

660,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

މާޅެންދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

19,325,426
         

15,754,515
      

-
                    

-
                       

3,570,911
             

ނ .
ކުޑަފަރި

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްކޫލް އިމާރާތް
ކުޑަފަރީ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,495,911
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,495,911
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޑަފަރި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ކުޑަފަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

14,754,515
          

14,754,515
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ކުޑަފަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން 
ކުޑަފަރި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

14,161,252
         

-
                    

3,747,542
         

-
                       

10,413,710
           

.ނ
ލަންދޫ

1,650,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,650,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ލަންދޫ 
4

ަސް ހޯލް
ާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕ

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

6,854,992
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,854,992
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,908,718
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,908,718
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ނ
ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,747,542
            

-
                     

3,747,542
          

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ލަންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

53,680,000
         

-
                    

50,000,000
      

-
                       

3,680,000
             

.ނ
މާފަރު

1,650,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,650,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

މާފަރު 
4

ަސް ހޯލް
ާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕ

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
މާފަރު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

މާފަރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

50,000,000
          

-
                     

50,000,000
        

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ްޝަން
ްސްޓެނ

މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެކ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އަލަށްފަށާ
ްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން 

ަސްގަހާގެއ
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގ

1
ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

މާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,004,207
         

9,497,588
         

256,619
            

-
                       

1,250,000
             

.ނ
ޅޮހި

256,619
               

-
                     

256,619
             

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ނ
ސްކޫލް 

ޅޮހި 
6

ާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ޅޮހި 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

9,497,588
            

9,497,588
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ޅޮހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ޅޮހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

11,075,695
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,075,695
           

.ނ
މިލަދޫ

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްކޫލް 
މިލަދޫ ހިދާޔާ 

8
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މިލަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,325,695
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,325,695
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

މިލަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

މިލަދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

މިލަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,729,138
           

747,500
            

-
                    

-
                       

1,981,638
             

ނ .
މަގޫދޫ

1,877,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,877,600
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

747,500
               

747,500
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ނ

މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

14,161,252
         

-
                    

3,747,542
         

-
                       

10,413,710
           

ނ .
ލަންދޫ

1,650,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,650,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ލަންދޫ 
4

ަސް ހޯލް
ާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕ

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

6,854,992
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,854,992
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,908,718
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,908,718
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ނ
ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,747,542
            

-
                     

3,747,542
          

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ުރުން ިސްކިތް އިމާރާތްކ
ލަންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

53,680,000
         

-
                    

50,000,000
      

-
                       

3,680,000
             

ނ .
މާފަރު

1,650,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,650,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

މާފަރު 
4

ަސް ހޯލް
ާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕ

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
މާފަރު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

މާފަރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމިއުނ

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

50,000,000
          

-
                     

50,000,000
        

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ްޝަން
ްސްޓެނ

މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެކ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ްރޮވ ޕ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އަލަށްފަށާ
ްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން 

ަސްގަހާގެއ
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގ

1
ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

މާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,004,207
         

9,497,588
         

256,619
            

-
                       

1,250,000
             

ނ .
ޅޮހި

256,619
               

-
                     

256,619
             

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ނ
ސްކޫލް 

ޅޮހި 
6

ާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ޅޮހި 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

9,497,588
            

9,497,588
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ޅޮހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ްރޭޑްކުރުން ޅޮހި ބަނދަރު އަޕްގ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

11,075,695
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,075,695
           

ނ .
މިލަދޫ

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްކޫލް 
މިލަދޫ ހިދާޔާ 

8
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މިލަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,325,695
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,325,695
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

މިލަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަާށ
.ނ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

މިލަދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

މިލަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,729,138
           

747,500
            

-
                    

-
                       

1,981,638
             

.ނ
މަގޫދޫ

1,877,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,877,600
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

747,500
               

747,500
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ނ

މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

104,038
               

-
                     

-
                     

-
                       

104,038
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ނ
ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

މަގޫދޫ މ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

20,249,268
         

990,000
            

-
                    

-
                       

19,259,268
           

ނ .
މަނަދޫ

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ސްޓ

ިސް 
މަނަދޫ ޕޮލ

ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

1,960,560
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,960,560
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ަސް ހޯލް
ުސާ މަލްޓި ޕާޕ

އަތޮޅު މަދަރ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްކޫލް 
މަނަދޫ 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

8,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,500,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލް އެކ
މަނަދޫ އަތޮޅު ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ނ

ނޑު 
ަ ދަ މަނަދޫ ފުޓުބޯޅ

(
ޓަރފް
) 

ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

މަނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,023,708
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,023,708
              

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ަގު ހެދުން މަނަދޫ މ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

990,000
               

990,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ނ

މަނަދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
މަނަދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,673,733
           

5,123,388
         

-
                    

-
                       

2,550,345
             

ނ .
ހޮޅުދޫ

840,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

840,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހޮޅުދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

210,345
               

-
                     

-
                     

-
                       

210,345
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ނ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ހޮޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,756,304
            

4,756,304
          

-
                     

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ނ

ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ހޮޅުޫދ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

367,084
               

367,084
             

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ހޮޅުދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,840,630
           

380,630
            

-
                    

-
                       

1,460,000
             

ނ .
ފޮއްދޫ

460,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

460,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސްކޫލް 
ފޮއްދޫ 

2
ާސްރޫމް 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

380,630
               

380,630
             

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ނ
ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން

ފޮއްދޫ ގިރާ 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ފޮއްދޫ ފާލަން ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  ފޮއްދޫ ފެނާއި ނ
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

10,803,986
         

1,945,000
         

-
                    

1,500,000
           

7,358,986
             

ނ .
ވެލިދޫ

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ނ

އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 
4

ާސް ރޫމް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ވެލިދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,483,986
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,483,986
              

ހިނގަމުންދާ
.ނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ވެލިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ވެލިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސަރަހައްދު ހެދުން
ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

1,500,000
            

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ވެލިދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,945,000
            

1,945,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ނ

ވެލިދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

19,914,018
         

-
                    

-
                    

-
                       

19,914,018
           

.ރ
އަލިފުށި

4,681,302
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,681,302
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

އަލިފުށި 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,715,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,715,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ުޝަން ގާއިމްކުރުން 
ްސްޓިޓިއ

ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިނ
އަލިފުށީގައި 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ

މިނ
1129

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލިފުށި ހެލްތު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,999,172
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,999,172
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,352,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,352,500
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ްސް ތަރައްގީކުރުން
ްސް ކޮމްޕްލެކ

ސްޕޯޓ
އަލިފުށި 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

5,960,244
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,960,244
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އަލިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

އަލިފުށި ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,205,800
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,205,800
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

އަލިފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން ޕްލާންޓް 

ީސެލިނ
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

15,226,363
         

7,856,470
         

-
                    

-
                       

7,369,893
             

ރ .
ވާދޫ

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލް 
ވާދޫ 

2
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

260,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

260,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން
ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

ވާދޫ 
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

3,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑު އެޅުން
ވާދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,856,470
            

6,856,470
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ްފްރ ުސިންގ އެންޑް އިނ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ވާދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,009,893
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,009,893
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ވާދޫގައި މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

13,809,191
         

6,011,179
         

-
                    

-
                       

7,798,012
             

ރ .
ަސްގެތީމު

ރ

6,011,179
            

6,011,179
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,045,512
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,045,512
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސްގެތީމު ޖެޓީ އަދި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

352,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

352,500
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ަސްގެތީމު ކަލްޗަރަލް 

ރ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
، ހައ ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ަސްގެތީމު ކައުނ
ރ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

15,915,163
         

6,785,834
         

-
                    

-
                       

9,129,329
             

ރ .
ނގޮޅިތީމު

އަ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބް ގާއިމުކުރުން
އަނގޮޅިތީމު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

340,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

340,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

އަނގޮޅިތީމު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ނ

ވެލިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ނ

ސަރަހައްދު ހެދުން
ވެލިދޫ ދޯނި އެހެލާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

1,500,000
            

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ނ

ވެލިދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,945,000
            

1,945,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ނ

ވެލިދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

19,914,018
         

-
                    

-
                    

-
                       

19,914,018
           

ރ .
އަލިފުށި

4,681,302
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,681,302
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

އަލިފުށި 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,715,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,715,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ުޝަން ގާއިމްކުރުން 
ްސްޓިޓިއ

ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިނ
އަލިފުށީގައި 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ

މިނ
1129

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އަލިފުށި ހެލްތު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,999,172
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,999,172
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމިއުނ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,352,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,352,500
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ްސް ތަރައްގީކުރުން
ްސް ކޮމްޕްލެކ

ސްޕޯޓ
އަލިފުށި 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

5,960,244
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,960,244
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އަލިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

އަލިފުށި ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ެންޑް އިންފްރ ުސިންގ އ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,205,800
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,205,800
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

އަލިފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން ޕްލާންޓް 

ީސެލިނ
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

15,226,363
         

7,856,470
         

-
                    

-
                       

7,369,893
             

.ރ
ވާދޫ

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލް 
ވާދޫ 

2
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

260,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

260,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން
ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި 

ވާދޫ 
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

3,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑު އެޅުން
ވާދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,856,470
            

6,856,470
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ްފްރ ުސިންގ އެންޑް އިނ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ވާދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,009,893
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,009,893
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ވާދޫގައި މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

13,809,191
         

6,011,179
         

-
                    

-
                       

7,798,012
             

ރ .
ަސްގެތީމު

ރ

6,011,179
            

6,011,179
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,045,512
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,045,512
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސްގެތީމު ޖެޓީ އަދި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

352,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

352,500
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ަސްގެތީމު ކަލްޗަރަލް 

ރ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
، ހައ ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ަސްގެތީމު ކައުނ
ރ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

15,915,163
         

6,785,834
         

-
                    

-
                       

9,129,329
             

ރ .
ނގޮޅިތީމު

އަ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބް ގާއިމުކުރުން
އަނގޮޅިތީމު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

340,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

340,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

އަނގޮޅިތީމު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215
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6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

7,489,329
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,489,329
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,785,834
            

6,785,834
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
އަނގޮޅިތީމު މެޖ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޑ

1264

49,191,974
         

-
                    

-
                    

-
                       

49,191,974
           

ރ .
ނގޫފާރު

އު

4,139,027
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,139,027
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސް ހޯލް
އުނގޫފާރު މަލްޓި ޕާޕ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލް 
އުނގޫފާރު 

8
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,575,499
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,575,499
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

އުނގޫފާރު ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

13,396,446
          

-
                     

-
                     

-
                       

13,396,446
            

އަލަށްފަށާ
.ރ

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

އުނގޫފާރު އައު ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ްޑަރިންގ ޓެނ
.ރ

އުނގޫފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,258,117
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,258,117
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އުނގޫފާރު މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

911,375
               

-
                     

-
                     

-
                       

911,375
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
އުނގޫފާރު ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,500,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

16,500,000
            

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ިއްކުން އުނގޫފާރު ބިން ހ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

އުނގޫފާރު ނެރު ބަދަލުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,836,510
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,836,510
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ރ
ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން 

ިސްލާމިކް 
އުނގޫފާރު އ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

2,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,500,000
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އުނގޫފާރު އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން
ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

12,695,247
         

2,445,021
         

-
                    

-
                       

10,250,226
           

ރ .
މާކުރަތު

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލް 
މާކުރަތު 

2
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
މާކުރަތު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,538,126
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,538,126
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,445,021
            

2,445,021
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ރ
މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
އެންޑް އިންފްރ ުސިންގ 

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,812,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,812,100
              

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

މާކުރަތު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

ްޝަން
ްސްޓެނ

މާކުރަތު ބަނދަރު އެކ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

15,472,613
         

3,161,431
         

-
                    

-
                       

12,311,182
           

ރ .
ަސްމާދޫ

ރ

1,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,900,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލްގެ 
ަސްމާދޫ 

ރ
3

 ބުރި އިމާރާތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ަސްމާދޫ 
ރ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

4,526,182
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,526,182
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސްމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,161,431
            

2,161,431
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ރ
ުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން ަސްމާދޫ ނަރ

ރ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ރ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ަސްމާދޫ ގޮ

ރ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

5,635,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,635,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ަސްމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,498,074
           

1,953,686
         

-
                    

-
                       

1,544,388
             

.ރ
އިންނަމާދޫ

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕ

އިންނަމާދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

69,388
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,388
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ރ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
އިންނަމާދޫ ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,163,686
            

1,163,686
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

790,000
               

790,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ރ

އިންނަމާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,742,976
         

-
                    

-
                    

-
                       

14,742,976
           

.ރ
މަޑުއްވަރި

1,477,978
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,477,978
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސް ހޯލް އަދި 
މަޑުއްވަރި މަލްޓި ޕާޕ

8
ާސް ރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,375,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,375,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

މަޑުއްވަރި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

މަޑުއްވަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

8,538,616
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,538,616
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

މަޑުއްވަރި އައު ބަނދަރު
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,301,382
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,301,382
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
މަޑުއްވަރި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

975,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

975,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

މަޑުއްވަރި ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

މަޑުއްވަރީ އަދި ކ
.

ިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން 
ގާފަރުގައި އައ

1
ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

15,349,329
         

10,999,329
      

-
                    

-
                       

4,350,000
             

.ރ
ނގުރައިދޫ

އި

2,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލް 
އިނގުރައިދޫ 

4
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
ާސްރޫމް، 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,675,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,675,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އިނގުރައިދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

އިނގުރައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

10,999,329
          

10,999,329
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,515,417
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,515,417
             

.ރ
ފައިނު

2,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލްގެ 
ފައިނު 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ފައިނު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

840,417
               

-
                     

-
                     

-
                       

840,417
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ފައިނު ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

ފައިނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

5,635,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,635,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ަސްމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,498,074
           

1,953,686
         

-
                    

-
                       

1,544,388
             

ރ .
އިންނަމާދޫ

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕ

އިންނަމާދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

69,388
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,388
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ރ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
އިންނަމާދޫ ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,163,686
            

1,163,686
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާްމ ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

790,000
               

790,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ރ

އިންނަމާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  އިންނަމާދޫ 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,742,976
         

-
                    

-
                    

-
                       

14,742,976
           

ރ .
މަޑުއްވަރި

1,477,978
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,477,978
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސް ހޯލް އަދި 
މަޑުއްވަރި މަލްޓި ޕާޕ

8
ާސް ރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,375,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,375,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

މަޑުއްވަރި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

މަޑުއްވަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

8,538,616
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,538,616
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

މަޑުއްވަރި އައު ބަނދަރު
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,301,382
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,301,382
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
މަޑުއްވަރި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

975,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

975,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

މަޑުއްވަރި ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

ިމުކުރުން   ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއ
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

މަޑުއްވަރީ އަދި ކ
.

ިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން 
ގާފަރުގައި އައ

1
ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

15,349,329
         

10,999,329
      

-
                    

-
                       

4,350,000
             

ރ .
ނގުރައިދޫ

އި

2,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލް 
އިނގުރައިދޫ 

4
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
ާސްރޫމް، 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,675,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,675,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
އިނގުރައިދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

އިނގުރައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

10,999,329
          

10,999,329
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ރ

އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާްމ ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,515,417
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,515,417
             

ރ .
ފައިނު

2,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލްގެ 
ފައިނު 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ފައިނު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

840,417
               

-
                     

-
                     

-
                       

840,417
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ފައިނު ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  ފައިނު ފެނާއި ނަރުދަމާ 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

3,884,963
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,884,963
             

ރ .
މީދޫ

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 
2

 ބުރި އިމާރާތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މީދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

909,963
               

-
                     

-
                     

-
                       

909,963
                 

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކ

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

17,884,090
         

-
                    

250,745
            

-
                       

17,633,345
           

ރ .
ަސް
ކިނޮޅ

250,745
               

-
                     

250,745
             

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ރ
ސްކޫލް 

ަސް 
ކިނޮޅ

6
ާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

13,820,414
          

-
                     

-
                     

-
                       

13,820,414
            

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކިނޮޅ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,812,931
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,812,931
              

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ަސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ކިނޮޅ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,954,294
         

-
                    

-
                    

-
                       

16,954,294
           

ރ .
ހުޅުދުއްފާރު

2,183,562
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,183,562
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ހުޅުދުއްފާރު 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލް 
ހުޅުދުއްފާރު 

12
ާސްރޫމްގެ 

 ކްލ
3

 ބުރި އިމާރާތް 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ޭޝަން ބްލޮކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ހުޅުދުއްފާރު ޓީޗަރުންގެ އެކޮމޮޑ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

375,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

375,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ރ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ހުޅުދުއްފާރު 

ިސްޓްރީ އޮްފ ހެލްތް 
މިނ

1163

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ހުޅުދުއްފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,265,903
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,265,903
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހުޅުދުއްފާރު ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,654,829
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,654,829
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

ހުޅުދުއްފާރު މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ެޝ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

52,298,411
         

-
                    

-
                    

-
                       

52,298,411
           

ރ .
ދުވާފަރު

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ސްކޫލް 
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ 

4
ާސްރޫމުގެ 

 ކްލ
2

 ބުރި އިމާރާތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,718,673
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,718,673
              

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން
ނޑު 

ދުވާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ދުވާފަރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން 
(

އިންޑޯ ހޯލް އާއިއެކު
)

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

10,779,738
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,779,738
            

ހިނގަމުންދާ
.ރ

ދުވާފަރު މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ރ

ދުވާފަރު ބޭރު ތޮއްޓާއި ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

32,400,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

32,400,000
            

ޓެންޑަރިންގ
.ރ

ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

18,404,353
         

4,802,254
         

-
                    

13,602,099
         

-
                        

ރ .
ވަންދޫ

18,404,353
          

4,802,254
          

-
                     

13,602,099
          

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް

ސްކޭލް ވ
ސްމޯލް 

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,652,071
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,652,071
             

.ބ
ކުޑަރިކިލު

3,652,071
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,652,071
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ކުޑަރިކިލު ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ކުޑަރިކިލު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,945,768
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,945,768
             

.ބ
ކަމަދޫ

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ކަމަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,870,768
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,870,768
              

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ކަމަދޫ ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ބ

ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,285,000
           

1,985,000
         

-
                    

-
                       

7,300,000
             

.ބ
ކެންދޫ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ަސް ހޯލް އިމާރާތް އަދި 

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ކެންދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ކެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑު އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ކެންދޫ ޓަރފް ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ކެންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

985,000
               

985,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ބ

ކެންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

620,000
               

-
                    

-
                    

-
                       

620,000
                

.ބ
ކިހާދޫ

620,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

620,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ސްކޫލް 
ކިހާދޫ 

2
ާސްރޫމް އަދި ވަށާފާރު

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ކިހާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,000,000
             

.ބ
ދޮންފަނު

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ބ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ދޮންފަނު ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ދޮންފަނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,267,263
           

-
                    

2,535,089
         

-
                       

5,732,174
             

.ބ
ދަރަވަންދޫ

2,535,089
            

-
                     

2,535,089
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ބ

ސެންޓަރ
ިސް 

ސަރވ
ްސީ މެޑިކަލް 

ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެނ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ދަރަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,732,174
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,732,174
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ދަރަވަންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

2,057,364
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,057,364
             

.ބ
ޮސް
މާޅ

2,057,364
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,057,364
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ޮސް ގޮ

މާޅ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ބ

ޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
މާޅ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ކުޑަރިކިލު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,945,768
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,945,768
             

ބ .
ކަމަދޫ

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ކަމަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,870,768
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,870,768
              

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ކަމަދޫ ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ބ

ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,285,000
           

1,985,000
         

-
                    

-
                       

7,300,000
             

ބ .
ކެންދޫ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ަސް ހޯލް އިމާރާތް އަދި 

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ކެންދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ކެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑު އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ކެންދޫ ޓަރފް ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ކެންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

985,000
               

985,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ބ

ކެންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

620,000
               

-
                    

-
                    

-
                       

620,000
                

ބ .
ކިހާދޫ

620,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

620,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ސްކޫލް 
ކިހާދޫ 

2
ާސްރޫމް އަދި ވަށާފާރު

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ކިހާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,000,000
             

ބ .
ދޮންފަނު

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ބ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ދޮންފަނު ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ދޮންފަނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,267,263
           

-
                    

2,535,089
         

-
                       

5,732,174
             

ބ .
ދަރަވަންދޫ

2,535,089
            

-
                     

2,535,089
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ބ

ސެންޓަރ
ިސް 

ސަރވ
ްސީ މެޑިކަލް 

ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެނ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑު ތަރައްޤީކުރުން
ދަރަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,732,174
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,732,174
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ދަރަވަންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ިޓ ެސިލ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

2,057,364
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,057,364
             

.ބ
ޮސް
މާޅ

2,057,364
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,057,364
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ޮސް ގޮ

މާޅ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ބ

ޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
މާޅ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

21,276,819
         

-
                    

-
                    

-
                       

21,276,819
           

ބ .
އޭދަފުށި

8,836,311
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,836,311
              

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލް އެކ
އޭދަފުށި އަތޮޅު ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

6,540,050
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,540,050
              

ހިނގަމުންދާ
.ބ

އޭދަފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

660,458
               

-
                     

-
                     

-
                       

660,458
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ބ
ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން

އޭދަފުށި ކޮވިޑް ރީޖަނަލް 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ބ

އޭދަފުށި ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,240,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,240,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ްސް ހޯމެއް ގާއިމުކުރުން
އޭދަފުށީގައި ޗިލްޑްރެނ

ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

12,765,027
         

1,985,000
         

-
                    

-
                       

10,780,027
           

ބ .
ތުޅާދޫ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ތުޅާދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,385,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,385,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ތުޅާދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ބ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ތުޅާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,395,027
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,395,027
              

ހިނގަމުންދާ
.ބ

ތުޅާދޫގައި 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ިންގ އެންޑް އިންފްރ ުސ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ބ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ތުޅާދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

985,000
               

985,000
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ބ

ތުޅާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

9,791,585
           

8,459,832
         

-
                    

-
                       

1,331,753
             

ބ .
ހިތާދޫ

69,388
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,388
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ބ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ހިތާދޫ ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

8,459,832
            

8,459,832
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ބ

ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,262,365
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,262,365
              

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ހިތާދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮއްޓާއި އެއްގަމު ތޮށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,219,263
           

-
                    

-
                    

-
                       

6,219,263
             

ބ .
ފުޅަދޫ

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ީސް އިމާރާތް
ސްކޫލް އޮފ

ފުޅަދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

4,719,263
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,719,263
              

ހިނގަމުންދާ
.ބ

ފުޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ފުޅަދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ފުޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,352,189
           

-
                    

-
                    

-
                       

5,352,189
             

ބ .
ފެހެންދޫ

5,352,189
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,352,189
              

ހިނގަމުންދާ
.ބ

ަޝްރޫއު
ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ފެހެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

19,372,697
         

-
                    

-
                    

-
                       

19,372,697
           

ބ .
ގޮއިދޫ

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ގޮއިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

390,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

390,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
ގޮއިދޫ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ގޮއިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

17,997,697
          

-
                     

-
                     

-
                       

17,997,697
            

ހިނގަމުންދާ
.ބ

ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

210,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

210,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ގޮއިދޫ 
 -

.ބ
ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ގޮއިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

22,573,958
         

1,945,000
         

-
                    

1,460,000
           

19,168,958
           

.ޅ
ހިންނަވަރު

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހިންނަވަރު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

868,958
               

-
                     

-
                     

-
                       

868,958
                 

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ހިންނަވަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,460,000
            

-
                     

-
                     

1,460,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ހިންނަވަރު މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

12,800,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

12,800,000
            

ޓެންޑަރިންގ
.ޅ

ހިންނަވަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,945,000
            

1,945,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ހިންނަވަރު ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

17,405,709
         

-
                    

-
                    

-
                       

17,405,709
           

.ޅ
ނައިފަރު

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކ
ސްޓ

ނައިފަރު ފަޔަރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ިސް އެކަމަޑ

ނައިފަރު ޕޮލ
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

3,221,641
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,221,641
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ުސަތުލް އިފްތިތާހް 
ނައިފަރު މަދަރ

10
ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް

ާސްރޫމާއި 
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

8,711,699
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,711,699
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ނައިފަރުގައި 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ނައިފަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ޅ

ނައިފަރު މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,172,369
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,172,369
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ނައިފަރު ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން އިން 

ސެނިޓ
5

ްސް 
 އައިލަންޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

19,315,517
         

11,322,303
      

-
                    

-
                       

7,993,214
             

.ޅ
ކުރެންދޫ

2,093,214
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,093,214
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ކުރެންދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

8,819,309
            

8,819,309
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ޅ
ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,502,994
            

2,502,994
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ޅ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން 
ކުރެންދޫ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ކުރެންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ކުރެންދޫ މ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

17,997,697
          

-
                     

-
                     

-
                       

17,997,697
            

ހިނގަމުންދާ
.ބ

ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

210,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

210,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ބ

ގޮއިދޫ 
 -

.ބ
ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ބ

ގޮއިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ްރީ އޮފް ނ ިސްޓ
މިނ

1224

22,573,958
         

1,945,000
         

-
                    

1,460,000
           

19,168,958
           

ޅ .
ހިންނަވަރު

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ހިންނަވަރު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

868,958
               

-
                     

-
                     

-
                       

868,958
                 

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ހިންނަވަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,460,000
            

-
                     

-
                     

1,460,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ިންނަވަރު މަގު ހެދުން ހ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

12,800,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

12,800,000
            

ޓެންޑަރިންގ
.ޅ

ހިންނަވަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,945,000
            

1,945,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ހިންނަވަރު ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

17,405,709
         

-
                    

-
                    

-
                       

17,405,709
           

ޅ .
ނައިފަރު

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކ
ސްޓ

ނައިފަރު ފަޔަރ 
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ިސް އެކަމަޑ

ނައިފަރު ޕޮލ
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

3,221,641
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,221,641
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ުސަތުލް އިފްތިތާހް 
ނައިފަރު މަދަރ

10
ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް

ާސްރޫމާއި 
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

8,711,699
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,711,699
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ނައިފަރުގައި 
100

ގ ޔުނިޓް އެޅުން ުސިން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ނައިފަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ޅ

ނައިފަރު މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,172,369
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,172,369
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ުނ ނައިފަރު ކައ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން އިން 

ސެނިޓ
5

ްސް 
 އައިލަންޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

19,315,517
         

11,322,303
      

-
                    

-
                       

7,993,214
             

ޅ .
ކުރެންދޫ

2,093,214
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,093,214
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ކުރެންދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

8,819,309
            

8,819,309
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ޅ
ކުރެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,502,994
            

2,502,994
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ޅ

ް ކުރުން  ސަރަހައްދު ހިމާޔަތ
ކުރެންދޫ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ކުރެންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
ކުރެންދޫ މ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

3,900,850
           

1,725,144
         

-
                    

-
                       

2,175,706
             

ޅ .
އޮޅުވެލިފުށި

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ޅ

ސްކޫލުގެ 
އޮޅުވެލިފުށި 

8
ާސްރޫމުގެ 

 ކްލ
2

 ބުރި އިމާރާތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,626,317
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,626,317
              

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
އޮޅުވެލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

49,389
                 

-
                     

-
                     

-
                       

49,389
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ޅ
އޮޅުވެލިފުށީގައި 
1

 ގެ އެޅުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,725,144
            

1,725,144
          

-
                     

-
                       

-
                         

ީޓެންޑަރިންގ ޕްރ
.ޅ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން 
އޮޅުވެލިފުށި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން ޕްލާންޓް 

ީސެލިނ
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ޅ

އޮޅުވެލިފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,299,880
           

-
                    

3,299,880
         

-
                       

-
                        

ޅ .
މާފިލާފުށި

3,299,880
            

-
                     

3,299,880
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ޅ

މާފިލާފުށި ޓްރެއިނިންގ އިމާރާތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

16,039,337
         

6,465,014
         

-
                    

-
                       

9,574,323
             

ކ .
ކާށިދޫ

4,708,018
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,708,018
              

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ސުކޫލެއް ގާއިމުކުރުން
ކާށިދޫގައި އައު 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

3,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ނޑު އެޅުން
ކާށިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,465,014
            

6,465,014
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

83,200
                 

-
                     

-
                     

-
                       

83,200
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ާށިދޫ ނެރު ހެދުން ކ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,283,105
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,283,105
              

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ކާށިދޫ އެއްގަމުތޮށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން ޕްލާންޓް 

ީސެލިނ
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,675,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,675,000
             

ކ .
ގާފަރު

3,675,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,675,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ގާފަރު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ރ

މަޑުއްވަރީ އަދި ކ
.

ިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން 
ގާފަރުގައި އައ

1
ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

2,060,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,060,000
             

ކ .
ދިއްފުށި

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދިއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ދިއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ކ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ދިއްފުށި ބިން ހިއްކައި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

485,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

485,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ދިއްފުށި ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

3,317,195
           

2,007,195
         

-
                    

-
                       

1,310,000
             

ކ .
ުސްދޫ

ތުލ

485,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

485,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ުސްދޫ 

ތުލ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ުސްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ތުލ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ުސްދޫ 
ތުލ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ުސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ތުލ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,007,195
            

2,007,195
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ކ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ުސްދޫ ގޮ

ތުލ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން އިން 

ސެނިޓ
5

ްސް 
 އައިލަންޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ުސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން 
ތުލ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,544,819
           

-
                    

-
                    

-
                       

6,544,819
             

.ކ
ހުރާ

1,161,620
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,161,620
              

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ސްކޫލްގެ 
ހުރާ 

6
ާސް ރޫމުގެ 

 ކްލ
2

 ބުރި އިމާރަތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ްސައިޓް ތަރައްގީކުރުން
ހުރާ ކޭމްޕ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,860,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,860,000
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ހުރާ ބިން ހިއްކުން އަދި ބޮޑުހިލަ ޖެހުން 

 -
ޭސް 

ފ
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

350,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

350,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ްޝަން 
ްސްޓެނ

ހުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް އެކ
(

ޑިޒައިން
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ހުރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހުރާ މެޖ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

1264

1,373,199
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,373,199
              

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ހުރާ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

21,736,724
         

-
                    

-
                    

-
                       

21,736,724
           

.ކ
ހިންމަފުށި

2,881,522
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,881,522
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ހިންމަފުށި ޑީ
-

ސެންޓަރ
ޭޝަން 

ޭޝަން އެންޑް ރީހެބިލިޓ
ރެޑިކަލައިޒ

ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނ

1016

7,200,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,200,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން

ޭޝަން އިންފުރ
ްސޭރި ޖަލުގެ ރިހެބިލިޓ

އައ
ިސް
ސަރވ

ްޝަނަލް 
ްސް ކަރެކ

މޯލްޑިވ
1025

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސްކޫލް 
ހިންމަފުށި 

4
ަސް ހޯލް 

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

4,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސެންޓަރ
ާސް ރިމާންޑް 

ހިންމަފުށި ޑްރަގް އޮފެންޑ
ްސީ
ެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެނ

ނ
1192

69,604
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,604
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ްސެލްދަ
ސެންޓަރުގައި ފުޓ

ޭޝަން 
ހިންމަފުށި ޑްރަގް ރިހިބިލިޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ހިންމަފުށި 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ހިންމަފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,050,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,050,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިންމަފުށި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,710,598
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,710,598
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ކ

ހިންމަފުށި ބަނދަރު ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން އިން 

ސެނިޓ
5

ްސް 
 އައިލަންޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ކ

ހިންމަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

13,268,631
         

8,782,418
         

-
                    

-
                       

4,486,213
             

ކ .
ގުޅި

2,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސްކޫލުގެ 
ގުޅީ 

6
ާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

40,713
                 

-
                     

-
                     

-
                       

40,713
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ޭސް ގާއިމްކުރުން

ސަބްބ
ނޑުގައި 

ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,345,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,345,500
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ކ

ނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން 
ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ުސްދޫ 
ތުލ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ުސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ތުލ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,007,195
            

2,007,195
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ކ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ުސްދޫ ގޮ

ތުލ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ަމުންދާ ހިނގ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން އިން 

ސެނިޓ
5

ްސް 
 އައިލަންޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ުސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން 
ތުލ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,544,819
           

-
                    

-
                    

-
                       

6,544,819
             

ކ .
ހުރާ

1,161,620
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,161,620
              

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ސްކޫލްގެ 
ހުރާ 

6
ާސް ރޫމުގެ 

 ކްލ
2

 ބުރި އިމާރަތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ްސައިޓް ތަރައްގީކުރުން
ހުރާ ކޭމްޕ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,860,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,860,000
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ހުރާ ބިން ހިއްކުން އަދި ބޮޑުހިލަ ޖެހުން 

 -
ޭސް 

ފ
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

350,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

350,000
                 

ަލަށްފަށާ އ
.ކ

ްޝަން 
ްސްޓެނ

ހުރާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް އެކ
(

ޑިޒައިން
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ހުރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ހުރާ މެޖ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

1264

1,373,199
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,373,199
              

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ުން ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރ
ްސިލް އޮފ

ހުރާ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

21,736,724
         

-
                    

-
                    

-
                       

21,736,724
           

ކ .
ހިންމަފުށި

2,881,522
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,881,522
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ހިންމަފުށި ޑީ
-

ސެންޓަރ
ޭޝަން 

ޭޝަން އެންޑް ރީހެބިލިޓ
ރެޑިކަލައިޒ

ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނ

1016

7,200,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,200,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން

ޭޝަން އިންފުރ
ްސޭރި ޖަލުގެ ރިހެބިލިޓ

އައ
ިސް
ސަރވ

ްޝަނަލް 
ްސް ކަރެކ

މޯލްޑިވ
1025

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސްކޫލް 
ހިންމަފުށި 

4
ަސް ހޯލް 

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

4,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ްޓަރ ސެނ
ާސް ރިމާންޑް 

ހިންމަފުށި ޑްރަގް އޮފެންޑ
ްސީ
ެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެނ

ނ
1192

69,604
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,604
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ްސެލްދަ
ސެންޓަރުގައި ފުޓ

ޭޝަން 
ހިންމަފުށި ޑްރަގް ރިހިބިލިޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ހިންމަފުށި 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

ާއިމުކުރުން ހިންމަފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,050,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,050,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިންމަފުށި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,710,598
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,710,598
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ކ

ހިންމަފުށި ބަނދަރު ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން އިން 

ެނިޓ ސ
5

ްސް 
 އައިލަންޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ކ

ހިންމަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

13,268,631
         

8,782,418
         

-
                    

-
                       

4,486,213
             

ކ .
ގުޅި

2,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސްކޫލުގެ 
ގުޅީ 

6
ާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

40,713
                 

-
                     

-
                     

-
                       

40,713
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ޭސް ގާއިމްކުރުން

ސަބްބ
ނޑުގައި 

ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,345,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,345,500
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ކ

ނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން 
ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

8,782,418
            

8,782,418
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ގުޅީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ކ

ގުޅި ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

46,335,518
         

94,931
              

-
                    

-
                       

46,240,587
           

ކ .
މާފުށި

1,399,999
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,399,999
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ސެކިއުރިޓީ ވިންގެއް ގާއިމުކުރުން
މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި 

ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނ

1016

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން
މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ 

ިސް
ސަރވ

ްޝަނަލް 
ްސް ކަރެކ

މޯލްޑިވ
1025

5,669,868
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,669,868
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ްޝޮޕް އިމާރާތް ނިންމުން
ޭޝަން ވޯކ

މާފުށި ރިހިބިލިޓ
ިސް
ސަރވ

ްޝަނަލް 
ްސް ކަރެކ

މޯލްޑިވ
1025

1,437,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,437,500
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

މާފުށި ޖަލުގެ ޔުނިޓް
-

09
 އަޕްގުރޭޑްކުރުން

ިސް
ސަރވ

ްޝަނަލް 
ްސް ކަރެކ

މޯލްޑިވ
1025

2,100,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,100,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސްކޫލް އިމާރާތް 
މާފުށި 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,396,009
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,396,009
              

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ކ

މާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

30,162,211
          

-
                     

-
                     

-
                       

30,162,211
            

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ް ހިއްކުން މާފުށި ބިނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

94,931
                 

94,931
               

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ަޝްރޫއު

ްސިނިރޭޓަރ މ
މާފުށީ އިނ

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

35,645,252
         

1,296,847
         

-
                    

-
                       

34,348,405
           

ކ .
ގުރައިދޫ

1,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,900,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސްކޫލް 
ގުރައިދޫ 

8
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

335,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

335,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ކ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ގުރައިދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

78,842
                 

-
                     

-
                     

-
                       

78,842
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ޭސް ގާއިމްކުރުން

ސަބްބ
ނޑުގައި 

ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,299,343
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,299,343
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ކ

ނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން 
ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންްޓ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

27,310,522
          

-
                     

-
                     

-
                       

27,310,522
            

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,296,847
            

1,296,847
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ކ
ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,424,698
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,424,698
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ގުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ްރަކްޗަރ ާސްޓ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,090,014,072
    

-
                    

-
                    

1,088,014,072
    

2,000,000
             

ެ ހުޅުލ

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ހިނގަމުންދާ
.ވީ

އައި
.

އޭ ގައި ހުރި އެމް
.

އެން
ޑީ.

.
ެސިލިޓީ ރިލޮކޭޓްކުރުން

އެފް ފ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

270,000,000
        

-
                     

-
                     

270,000,000
        

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ވެލާނާ އިންޓަރނ
(

ރަންވޭ
)

ްސް
ިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނ

މިނ
1272

818,014,072
        

-
                     

-
                     

818,014,072
        

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ވެލާނާ އިންޓަރނ
(

ޓާރމިނަލް
)

ްސް
ިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނ

މިނ
1272

215,224,362
       

20,858,211
      

95,546,961
      

98,819,190
         

-
                        

ކ .
ތިލަފުށި

209,366,151
        

15,000,000
        

95,546,961
        

98,819,190
          

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވ
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

5,858,211
            

5,858,211
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

ތިލަފުށި ކުނި މެނޭޖުކުރަން ބިން ހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

622,507,022
       

-
                    

-
                    

537,394,413
       

85,112,609
           

ކ .
ގުޅިފަޅު

146,470,000
        

-
                     

-
                     

92,500,000
          

53,970,000
            

ހިނގަމުންދާ
.ކ

ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

476,037,022
        

-
                     

-
                     

444,894,413
        

31,142,609
            

ޓެންޑަރިންގ
ޭޝަނަލް ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ްސް އިންޓަރނ
މޯލްޑިވ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

5,000,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

5,000,000
             

.ކ
ގިރިފުށި

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ގިރިފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

-
                       

-
                    

-
                    

-
                       

-
                        

.ކ
ނޑުއޮތްގިރި

ކަ

އަލަށްފަށާ
ނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން 

ކޫއްޑޫ އަދި ކަ
1

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

16,181,778
         

-
                    

-
                    

-
                       

16,181,778
           

ކ .
ދޫނިދޫ

16,181,778
          

-
                     

-
                     

-
                       

16,181,778
            

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ކ

ޭޝަން
ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމ

ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

733,304,903
       

815,850
            

134,437,082
    

410,364,212
       

187,687,759
        

ީ ސިޓ
މާލެ 

10,000,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,000,000
            

އަލަށްފަށާ
ސެންޓަރ

ޭޝަން 
ްސީ އޮޕަރ

ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެނ
ްސް
ިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެނ

މިނ
1012

39,145,082
          

-
                     

39,145,082
        

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ްސް އައު އިމާރާތް

ިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެނ
މިނ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1013

4,762,966
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,762,966
              

ހިނގަމުންދާ
.ހ

ފޯވިންޑްގައި 
10

 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

2,317,475
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,317,475
              

ހިނގަމުންދާ
ަސައްކަތްތައް

ިޝިން މ
ްސީޕީޑީ އިމާރާތުގެ ފިނ

އެފ
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

29,225,972
          

-
                     

-
                     

-
                       

29,225,972
            

ހިނގަމުންދާ
ސްކޫލް އިމާރާތް

ދަރުމަވަންތަ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

20,058,227
          

-
                     

-
                     

-
                       

20,058,227
            

ހިނގަމުންދާ
.ސީ

އެޗް
.

ެސް
އ

.
އީ 
8

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ބުރީގެ ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,060,000
            

-
                     

1,000,000
          

-
                       

60,000
                   

ހިނގަމުންދާ
ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން

މެޑިކަލް 
ސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ
1130

4,750,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,750,000
              

ހިނގަމުންދާ
ދަމަނަވެށި އަދި އެމް
ބީ.

.
ެސް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން

އ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

904,300
               

-
                     

-
                     

-
                       

904,300
                 

ހިނގަމުންދާ
އައި
ޖީ.

.
ެމް އ
.

ުސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޮސްޕިޓަލްގެ ބެކް ހައ

އެޗް ހ
ޮސްޕިޓަލް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހ
1166

4,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,500,000
              

ހިނގަމުންދާ
އައި
ޖީ.

.
އެމް
.

އެޗް ލޯންޑްރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޮސްޕިޓަލް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހ
1166

2,927,489
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,927,489
              

އަލަށްފަށާ
އައ
ޖީ.

.
އެމް
.

ޭޝަން 
ްސަލްޓ

އެޗް އޯބީޖީ ކޮނ
 /

ސީ
އާރް އެޗް 

ޮސްޕިޓަލް
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހ

1166

2,657,289
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,657,289
              

އަލަށްފަށާ
އައ
ޖީ.

.
އެމް
.

ސީ
އެޗް 

.
ެސް
އ

.
ެސް
އ

.
ޑީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ޮސްޕިޓަލް
ިއަލް ހ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރ

1166

6,405,217
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,405,217
              

އަލަށްފަށާ
ރޑް

މެންޓަލް ހެލްތް ވާ
ޮސްޕިޓަލް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހ
1166

627,162
               

-
                     

-
                     

-
                       

627,162
                 

ހިނގަމުންދާ
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން

މާލޭ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

44,939
                 

-
                     

-
                     

-
                       

44,939
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ސްވިމިންގ ޕޫލް
މާލެ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

427,582
               

-
                     

-
                     

-
                       

427,582
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ސްވިމިންގ ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
މާލޭ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

32,510
                 

-
                     

-
                     

-
                       

32,510
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

69,373
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,373
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ްސެލްދަ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,500,000
            

-
                     

-
                     

4,500,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން

ަނަލް ނެޓްބޯލް  ެޝ
ނ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

18,504,000
          

-
                     

-
                     

18,504,000
          

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން

ާސްކެޓްބޯލް 
ެޝަނަލް ބ

ނ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

6,000,000
            

-
                     

-
                     

6,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން

ިސް 
ެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނ

ނ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ޭރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މާލެ ހެންވ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

7,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,500,000
              

އަލަށްފަށާ
މާލެ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓް ގާއިމުކުރުން

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

5,000,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

5,000,000
             

ކ .
ގިރިފުށި

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ކ

ގިރިފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

-
                       

-
                    

-
                    

-
                       

-
                        

ކ .
ނޑުއޮތްގިރި

ކަ

އަލަށްފަށާ
ނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން 

ކޫއްޑޫ އަދި ކަ
1

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

16,181,778
         

-
                    

-
                    

-
                       

16,181,778
           

ކ .
ދޫނިދޫ

16,181,778
          

-
                     

-
                     

-
                       

16,181,778
            

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ކ

ޭޝަން
ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމ

ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

733,304,903
       

815,850
            

134,437,082
    

410,364,212
       

187,687,759
        

ީ ސިޓ
މާލެ 

10,000,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,000,000
            

އަލަށްފަށާ
ސެންޓަރ

ޭޝަން 
ްސީ އޮޕަރ

ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެނ
ްސް
ިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެނ

މިނ
1012

39,145,082
          

-
                     

39,145,082
        

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ްސް އައު އިމާރާތް

ިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެނ
މިނ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު
1013

4,762,966
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,762,966
              

ހިނގަމުންދާ
.ހ

ފޯވިންޑްގައި 
10

 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

2,317,475
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,317,475
              

ހިނގަމުންދާ
ަސައްކަތްތައް

ިޝިން މ
ްސީޕީޑީ އިމާރާތުގެ ފިނ

އެފ
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

29,225,972
          

-
                     

-
                     

-
                       

29,225,972
            

ހިނގަމުންދާ
ސްކޫލް އިމާރާތް

ދަރުމަވަންތަ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

20,058,227
          

-
                     

-
                     

-
                       

20,058,227
            

ހިނގަމުންދާ
.ސީ

އެޗް
.

ެސް
އ

.
އީ 
8

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ބުރީގެ ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,060,000
            

-
                     

1,000,000
          

-
                       

60,000
                   

ހިނގަމުންދާ
ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން

މެޑިކަލް 
ސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ
1130

4,750,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,750,000
              

ހިނގަމުންދާ
ދަމަނަވެށި އަދި އެމް
ބީ.

.
ެސް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން

އ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

904,300
               

-
                     

-
                     

-
                       

904,300
                 

ހިނގަމުންދާ
އައި
ޖީ.

.
ެމް އ
.

ުސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޮސްޕިޓަލްގެ ބެކް ހައ

އެޗް ހ
ޮސްޕިޓަލް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހ
1166

4,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,500,000
              

ހިނގަމުންދާ
އައި
ޖީ.

.
އެމް
.

އެޗް ލޯންޑްރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން
ޮސްޕިޓަލް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހ
1166

2,927,489
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,927,489
              

އަލަށްފަށާ
އައ
ޖީ.

.
އެމް
.

ޭޝަން 
ްސަލްޓ

އެޗް އޯބީޖީ ކޮނ
 /

ސީ
އާރް އެޗް 

ޮސްޕިޓަލް
އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހ

1166

2,657,289
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,657,289
              

އަލަށްފަށާ
އައ
ޖީ.

.
އެމް
.

ސީ
އެޗް 

.
ެސް
އ

.
ެސް
އ

.
ޑީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ޮސްޕިޓަލް
ިއަލް ހ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރ

1166

6,405,217
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,405,217
              

އަލަށްފަށާ
ރޑް

މެންޓަލް ހެލްތް ވާ
ޮސްޕިޓަލް

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހ
1166

627,162
               

-
                     

-
                     

-
                       

627,162
                 

ހިނގަމުންދާ
ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން

މާލޭ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

44,939
                 

-
                     

-
                     

-
                       

44,939
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ސްވިމިންގ ޕޫލް
މާލެ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

427,582
               

-
                     

-
                     

-
                       

427,582
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ސްވިމިންގ ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
މާލޭ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

32,510
                 

-
                     

-
                     

-
                       

32,510
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

69,373
                 

-
                     

-
                     

-
                       

69,373
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ްސެލްދަ

ލޮނުޒިޔާރަތްކޮޅު ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,500,000
            

-
                     

-
                     

4,500,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން

ަނަލް ނެޓްބޯލް  ެޝ
ނ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

18,504,000
          

-
                     

-
                     

18,504,000
          

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން

ާސްކެޓްބޯލް 
ެޝަނަލް ބ

ނ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

6,000,000
            

-
                     

-
                     

6,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން

ިސް 
ެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނ

ނ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ޭރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މާލެ ހެންވ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

7,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,500,000
              

އަލަށްފަށާ
މާލެ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓް ގާއިމުކުރުން

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
މާލެ ގަލޮޅު ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

23,130,000
          

-
                     

-
                     

23,130,000
          

-
                         

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ގަލޮޅު ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ގްރޭޓަރ މާލެ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ޮފް ޔޫތު،  ިސްޓްރީ އ

މިނ
1215

8,230,212
            

-
                     

-
                     

8,230,212
            

-
                         

ހިނގަމުންދާ
މާލޭ މަގު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ހިނގަމުންދާ
ަސައްކަތް 

ޭޝަން މ
ިސްޓްރީގެ ރެނޮވ

ފޮރިން މިނ
 -

ެސިޑެންޓް އިންޖިނިއަރ
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

ހިނގަމުންދާ
ްސް 

ސްޓޯމްވޯޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަނ
(

މާލެ
)

 - 
ޭސް 

ފ
4 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ްފްރ ުސިންގ އެންޑް އިނ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
މާލެ ހިޔާ މަރާމާތުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,500,000
              

އަލަށްފަށާ
މާލޭގައި 
2

 ޕާކިންގެ އިމާރާތް ތަރައްގީކުރުން 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
އިންފްރ ުސިންގ އެންޑް 

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

468,883,989
        

-
                     

94,292,000
        

350,000,000
        

24,591,989
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް 
(

މާލެ
-

ތިލަފުށި ބްރިޖް
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

815,850
               

815,850
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން 

ސްޓ
މާލޭގައި އެމްބިއެންޓް އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ 

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

2,971,641
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,971,641
              

ހިނގަމުންދާ
ުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތް ރައްޔިތ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
1242

12,468,750
          

-
                     

-
                     

-
                       

12,468,750
            

އަލަށްފަށާ
ްސް އިމާރާތްކުރުން

މާލޭ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކ
ޭޝަން

ިސްޓްރ
ީޝަލް އެޑްމިނ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ
1264

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ސުޕްރީމް ކޯޓު އިމާރާތް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ 
ޭޝަން

ިސްޓްރ
ީޝަލް އެޑްމިނ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ
1264

5,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,600,000
              

ހިނގަމުންދާ
ެސްޓީރިއަލް ނެޓްވޯރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޑިޖިޓަލް ޓެރ
(

ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް
)

ްސް
ިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނ

މިނ
1272

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން

ްސިލް އޮފ
ސިޓީ ކައުނ

މާލެ 
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

ހިނގަމުންދާ
ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން

މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ 
ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

16,191,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

16,191,000
            

އަލަށްފަށާ
ަސް ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން

މާލޭގައި މިނީ ބ
ޭޝަން

ސިވިލް އޭވިއ
ްސްޕޯޓް އެންޑް 

ިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާނ
މިނ

1530

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން

އޮލިމްޕ
އެންޑް ހެރިޓޭޖް ްސް، ކަލްޗަރ 

ިސްޓްރީ އޮފް އާރޓ
މިނ

1532

އަލަށްފަށާ
މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނ

1016

ޓެންޑަރިންގ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއު 

ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މ
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

އަލަށްފަށާ
ީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން  ްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓ

ަސްގަހާގެއ
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގ

1
ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

276,956,205
       

-
                    

4,011,111
         

132,329,115
       

140,615,979
        

ެ ހުޅުމާލ

1,377,485
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,377,485
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ޭޝަން
ސްޓ

ިސް 
ހުޅުމާލެ ޕޮލ

ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

18,000,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

18,000,000
            

ޓެންޑަރިންގ
ސްކޫލް އިމާރާތް

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ އައު 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,715,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,715,000
              

އަލަށްފަށާ
ުޝަން ގާއިމްކުރުން

ްސްޓިޓިއ
ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިނ

ހުޅުމާލޭގައި 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ
މިނ

1129

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 

ހުޅުމާލެ ހ
6

ަސައްކަތް ނިންމުން
ާރާތުގެ މ  ބުރީގެ އިމ

ޮސްޕިޓަލް
ހުޅުމާލޭ ހ

1188

7,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ޭޝަން ތިއޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ޮސްޕިޓަލް އޮފްތަލްމިކް އަދި ޖެނެރަލް އޮޕަރ
ހުޅުމާލެ ހ

ޮސްޕިޓަލް
ހުޅުމާލޭ ހ

1188

7,625,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,625,000
              

އަލަށްފަށާ
ަސް މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން

ހުޅުމާލޭގައި އެންޑީއޭގެ ވެލްނ
ްސީ
ެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެނ

ނ
1192

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

15,000,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

15,000,000
            

އަލަށްފަށާ
ެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން

ޭޝަން ފ
ޭސީންގެ އެކަމޮޑ

ހުޅުމާލޭގައި ބިދ
ިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނ
1202

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

ހިނގަމުންދާ
ަޝްރޫއު

ސްކޫލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މ
ހުޅުމާލޭގައި ފުޓުބޯޅަ ޓްރޭނިންގ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,010
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,010
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހުޅުމާލެ 
03

ަސައްކަތް
ނޑުގެ ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މ

ްސެލްދަ
 ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ްސް
ހުޅުމާލެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ކޮމްޕްލެކ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

4,011,111
            

-
                     

4,011,111
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ސެންޓްރަލް ޕާރކް ތަރައްގީކުރުން

ހުޅުމާލެ 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

27,870,984
          

-
                     

-
                     

-
                       

27,870,984
            

ހިނގަމުންދާ
އެމް
.

އެން
ޕީ.

.
އައި

 .
ީސް އިމާރާތް 

އޮފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

50,000,000
          

-
                     

-
                     

50,000,000
          

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
ސްޓޭޑިއަމް

ކްރިކެޓް 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

18,952,500
          

-
                     

-
                     

-
                       

18,952,500
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ްސް ނިންމުން

ުސިންގ ފްލެޓ
ޕޮލްކޯ ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

25,000,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

25,000,000
            

އަލަށްފަށާ
ީސް އިމާރާތް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ
ީސް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ

1243

79,329,115
          

-
                     

-
                     

79,329,115
          

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ްސް
ިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނ

މިނ
1272

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ހިނގަމުންދާ
ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން

ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން

ްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓ
ހާއ

ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

އަލަށްފަށާ
މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނ

1016

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއު 

ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މ
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

3,310,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,310,000
             

ވިލިމާލެ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ވިލިމާލެ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

340,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

340,000
                 

އަލަށްފަށާ
ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ވިލިމާލެ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ަސް ހޯލް

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ވިލިމާލެ މުހިއްޔިއްދީން 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

395,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

395,000
                 

އަލަށްފަށާ
ަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން

ވިލިމާލެ މ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

10,808,046
         

-
                    

-
                    

-
                       

10,808,046
           

އއ
.

ތޮއްޑޫ

4,698,755
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,698,755
              

ހިނގަމުންދާ
އއ
.

ތޮއްޑޫގައި 
12

ަސް ހޯލް އިމާރާތް
ާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕ

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ކުރުން
ތޮއްޑޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

70,336
                 

-
                     

-
                     

-
                       

70,336
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

އއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ތޮއްޑޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ތޮއްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ތޮއްޑޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,063,955
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,063,955
              

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

15,000,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

15,000,000
            

އަލަށްފަށާ
ެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން

ޭޝަން ފ
ޭސީންގެ އެކަމޮޑ

ހުޅުމާލޭގައި ބިދ
ިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

މިނ
1202

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

ހިނގަމުންދާ
ަޝްރޫއު

ސްކޫލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މ
ހުޅުމާލޭގައި ފުޓުބޯޅަ ޓްރޭނިންގ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,010
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,010
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ހުޅުމާލެ 
03

ަސައްކަތް
ނޑުގެ ޓަރފް ބަދަލުކުރުމުގެ މ

ްސެލްދަ
 ފުޓ

ެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ްސް
ހުޅުމާލެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ކޮމްޕްލެކ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

4,011,111
            

-
                     

4,011,111
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ސެންޓްރަލް ޕާރކް ތަރައްގީކުރުން

ހުޅުމާލެ 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

27,870,984
          

-
                     

-
                     

-
                       

27,870,984
            

ހިނގަމުންދާ
އެމް
.

އެން
ޕީ.

.
އައި

 .
ީސް އިމާރާތް 

އޮފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ހައ ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، 

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

50,000,000
          

-
                     

-
                     

50,000,000
          

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
ސްޓޭޑިއަމް

ކްރިކެޓް 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

18,952,500
          

-
                     

-
                     

-
                       

18,952,500
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ްސް ނިންމުން

ުސިންގ ފްލެޓ
ޕޮލްކޯ ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

25,000,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

25,000,000
            

އަލަށްފަށާ
ީސް އިމާރާތް 

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ
ީސް
އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ

1243

79,329,115
          

-
                     

-
                     

79,329,115
          

-
                         

ަމުންދާ ހިނގ
ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ްސް
ިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭނ

މިނ
1272

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ހިނގަމުންދާ
ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން

ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން

ްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓ
ހާއ

ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

އަލަށްފަށާ
ުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން  މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރ
1

ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނ

1016

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއު 

ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މ
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

3,310,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,310,000
             

ެ ވިލިމާލ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ވިލިމާލެ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

340,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

340,000
                 

އަލަށްފަށާ
ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ވިލިމާލެ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

1,000,000
              

ްފަށާ އަލަށ
ަސް ހޯލް

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ވިލިމާލެ މުހިއްޔިއްދީން 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

395,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

395,000
                 

އަލަށްފަށާ
ަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން

ވިލިމާލެ މ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

10,808,046
         

-
                    

-
                    

-
                       

10,808,046
           

އ އ
.

ތޮއްޑޫ

4,698,755
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,698,755
              

ހިނގަމުންދާ
އއ
.

ތޮއްޑޫގައި 
12

ަސް ހޯލް އިމާރާތް
ާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕ

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ކުރުން
ތޮއްޑޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

70,336
                 

-
                     

-
                     

-
                       

70,336
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

އއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ތޮއްޑޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ތޮއްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންްޓ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ތޮއްޑޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,063,955
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,063,955
              

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

19,561,111
         

11,221,275
      

-
                    

-
                       

8,339,836
             

އ އ
.

ަސްދޫ
ރ

2,750,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,750,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
12

ަސް ހޯލް އިމާރާތް
ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

440,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

440,000
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލް އެކ
ަސްދޫ އަތޮޅު ހ

ރ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

1,771,608
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,771,608
              

ހިނގަމުންދާ
އއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ަސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ރ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

7,998,303
            

7,998,303
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
އއ
.

ުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން  ނޑ
ަސްދޫ ގޮ

ރ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,222,972
            

3,222,972
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

އއ
.

ަސްދޫގައި އާރް
ރ

.
ސްޓޯރޭޖް ޓޭންކް ގާއިމުކުރުން

އޯ ޕްލާންޓް އަދި ފެނުގެ 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,378,228
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,378,228
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ަސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

23,256,384
         

-
                    

-
                    

-
                       

23,256,384
           

އ އ
.

ަސް
އުކުޅ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ސްކޫލް 
ަސް 

އުކުޅ
12

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ަސް 

އުކުޅ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

ހިނގަމުންދާ
އއ
.

ަސައްކަތް
ނޑު ލައިޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މ

ަސް ފުޓުބޯޅަ ދަ
އުކުޅ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

909,179
               

-
                     

-
                     

-
                       

909,179
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން ަސ
އުކުޅ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ަސް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އުކުޅ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

5,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,700,000
              

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ަސް ބަނދަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ތޮށި ހެދުން
އުކުޅ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

13,517,205
          

-
                     

-
                     

-
                       

13,517,205
            

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ަސް ބިން ހިއްކުން
ުކުޅ އ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

19,597,702
         

-
                    

-
                    

-
                       

19,597,702
           

އއ
.

ބޮޑުފުޅަދޫ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ބޮޑުފުޅަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ބޮޑުފުޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

8,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ބޮޑުފުޅަދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

އޮފް ނ ިސްޓްރީ 
މިނ

1224

3,256,102
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,256,102
              

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ބޮޑުފުޅަދޫގައި މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
4
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

23,030,981
         

20,240,981
      

-
                    

-
                       

2,790,000
             

އ އ
.

މަތިވެރި

2,790,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,790,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ަސް ހޯލް އަދި 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

މަތިވެރި 
12

ާސްރޫމުގެ 
 ކްލ

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

19,240,981
          

19,240,981
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
އއ
.

މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
މަތިވެރި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ްޓްރީ އޮފް ނ ިސ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އއ
.

މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,465,500
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,465,500
             

އއ
.

ފެރިދޫ

465,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

465,500
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ްޝަން އިމާރާތް
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ފެރިދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ފެރިދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ފެރިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,858,300
         

-
                    

-
                    

-
                       

16,858,300
           

އއ
.

ޮސް
މާޅ

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ސްކޫލް 
މާޅޮހު 

4
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

58,300
                 

-
                     

-
                     

-
                       

58,300
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

އއ
.

ޮސްޓްރަމް ގާއިމްކުރުން
ނޑުގެ ރ

ޮސް ފުޓުބޯޅަ ދަ
މާޅ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

14,400,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

14,400,000
            

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ޮސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މާޅ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,631,838
           

-
                    

-
                    

-
                       

7,631,838
             

އއ
.

ހިމަންދޫ

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ސްކޫލް 
ހިމަންދޫ 

12
ާސްރޫމުގެ 

 ކްލ
3

ަސް ހޯލް
 ބުރި އިމާރާތާއި މަލްޓި ޕާޕ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ހިމަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,260,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,260,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ހިމަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ހިމަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,496,838
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,496,838
              

ްޝަން
ރިޓެނ

އއ
.

ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިމަންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
4
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ހިމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

18,394,117
         

12,137,009
      

-
                    

-
                       

6,257,108
             

އދ
.

ހަންޏާމީދޫ

5,412,970
            

5,412,970
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,724,039
            

6,724,039
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

އދ
.

ހަންޏާމީދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,852,108
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,852,108
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
އދ
.

ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

405,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

405,000
                 

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ހަންޏާމީދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

9,013,445
           

9,013,445
         

-
                    

-
                       

-
                        

އދ
.

އޮމަދޫ

8,013,445
            

8,013,445
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

އޮމަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އޮމަދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

އޮމަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,307,067
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,307,067
             

އދ
.

ނބުރުދޫ
ކު

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ކުނބުރުދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,613,189
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,613,189
              

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ކުނބުރުދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ފެރިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,858,300
         

-
                    

-
                    

-
                       

16,858,300
           

އ އ
.

ޮސް
މާޅ

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ސްކޫލް 
މާޅޮހު 

4
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

58,300
                 

-
                     

-
                     

-
                       

58,300
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

އއ
.

ޮސްޓްރަމް ގާއިމްކުރުން
ނޑުގެ ރ

ޮސް ފުޓުބޯޅަ ދަ
މާޅ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

14,400,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

14,400,000
            

ޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ޮސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މާޅ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ެންޑަރިންގ ޓ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,631,838
           

-
                    

-
                    

-
                       

7,631,838
             

އ އ
.

ހިމަންދޫ

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ސްކޫލް 
ހިމަންދޫ 

12
ާސްރޫމުގެ 

 ކްލ
3

ަސް ހޯލް
 ބުރި އިމާރާތާއި މަލްޓި ޕާޕ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ހިމަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,260,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,260,000
              

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ހިމަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ްޑަރިންގ ޓެނ
އއ
.

ހިމަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,496,838
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,496,838
              

ްޝަން
ރިޓެނ

އއ
.

ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
އއ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިމަންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން   ރަށުގެ ބޯފެން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އއ
.

ހިމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

18,394,117
         

12,137,009
      

-
                    

-
                       

6,257,108
             

އދ
.

ހަންޏާމީދޫ

5,412,970
            

5,412,970
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,724,039
            

6,724,039
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

އދ
.

ހަންޏާމީދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,852,108
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,852,108
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
އދ
.

ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ ެޝ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

405,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

405,000
                 

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ހަންޏާމީދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

9,013,445
           

9,013,445
         

-
                    

-
                       

-
                        

ދ އ
.

އޮމަދޫ

8,013,445
            

8,013,445
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

އޮމަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
އޮމަދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

އޮމަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮްފ ނ

މިނ
1224

3,307,067
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,307,067
             

ދ އ
.

ނބުރުދޫ
ކު

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ކުނބުރުދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,613,189
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,613,189
              

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ކުނބުރުދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

5,130,318
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

4,130,318
             

ދ އ
.

މަހިބަދޫ

1,430,318
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,430,318
              

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

ސްކޫލް 
މަހިބަދޫ 

12
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މަހިބަދޫ އަތޮޅު ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މަހިބަދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,200,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,200,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

މަހިބަދޫ މަގު ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ްރ ުސިންގ އެންޑް އިންފ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

9,653,311
           

-
                    

-
                    

-
                       

9,653,311
             

ދ އ
.

މަންދޫ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މަންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

8,153,311
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,153,311
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
އދ
.

ަޝްރޫއު
މަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,443,837
           

703,850
            

1,352,487
         

-
                       

2,387,500
             

ދ އ
.

ނގެތި
ދަ

2,387,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,387,500
              

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ދަނގެތި 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

703,850
               

703,850
             

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

އދ
.

ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,352,487
            

-
                     

1,352,487
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ދަނގެތި މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,175,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,175,000
             

ދ އ
.

ދިގުރަށް

1,875,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,875,000
              

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

ދިގުރަށު ލެބޯޓަރީ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ދިގުރަށް ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ދިގުރަށް މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,120,978
           

4,215,754
         

-
                    

-
                       

4,905,224
             

ދ އ
.

ފެންފުށި

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ސްކޫލް 
ފެންފުށީ 

4
ާސްރޫމް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

738,487
               

-
                     

-
                     

-
                       

738,487
                 

އެވޯޑުކުރެވިފައި
އދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފެންފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,366,737
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,366,737
              

ޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ފެންފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,215,754
            

4,215,754
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ިމުކުރުން ފެންފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ފެންފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,997,022
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,997,022
             

ދ އ
.

ދިއްދޫ

2,997,022
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,997,022
              

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ދިއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

17,147,942
         

-
                    

-
                    

-
                       

17,147,942
           

އދ
.

މާމިގިލި

2,975,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,975,000
              

އަލަށްފަށާ
އދ
.

ުސާގެ އައު އިމާރާތް 
އަތޮޅު މަދަރ

(
ަސް ހޯލް، އޭވީ ރޫމް

ާސްރޫމް، މަލްޓި ޕާޕ
ކްލ

) 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

3,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,500,000
              

ޓެންޑަރިންގ
އދ
.

ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މާމިގިލި 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

536,573
               

-
                     

-
                     

-
                       

536,573
                 

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

10,136,369
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,136,369
            

ހިނގަމުންދާ
އދ

 .
މާމިގިލި މަގު ހެދުން 
(

ރިންގް ރޯޑް
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,400,000
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

2,400,000
             

.ވ
ފުލިދޫ

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕ

ފުލިދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ފުލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ވ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ފުލިދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,275,045
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,275,045
             

.ވ
ތިނަދޫ

3,275,045
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,275,045
              

ޓެންޑަރިންގ
.ވ

ތިނަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,151,573
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

6,151,573
             

.ވ
ފެލިދޫ

4,726,138
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,726,138
              

ހިނގަމުންދާ
.ވ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ފެލިދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ވ

ފެލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

925,435
               

-
                     

-
                     

-
                       

925,435
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ވ
ފެލިދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ވ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ފެލިދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

12,776,187
         

-
                    

-
                    

-
                       

12,776,187
           

.ވ
ކެޔޮދޫ

4,941,583
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,941,583
              

ހިނގަމުންދާ
.ވ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ކެޔޮދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ސްކޫލްގެ 
ކެޔޮދޫ 

2
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,850,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,850,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ކެޔޮދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,469,155
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,469,155
              

ހިނގަމުންދާ
.ވ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކެޔޮދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ވ

ކެޔޮދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,515,449
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,515,449
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ވ
ަޝްރޫއު 

ކެޔޮދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ
(

ޭސް 
ފ

2)
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ވ

ކެޔޮދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,908,741
           

-
                    

-
                    

-
                       

8,908,741
             

.ވ
ރަކީދޫ

3,362,109
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,362,109
              

ހިނގަމުންދާ
.ވ

ރަކީދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ސަރަހައްދު ހެދުން
ރަކީދޫ ދޯނި އެހެލާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,846,632
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,846,632
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ރަކީދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ވ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ރަކީދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ވ

ރަކީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

536,573
               

-
                     

-
                     

-
                       

536,573
                 

ހިނގަމުންދާ
އދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

10,136,369
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,136,369
            

ހިނގަމުންދާ
އދ

 .
މާމިގިލި މަގު ހެދުން 
(

ރިންގް ރޯޑް
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,400,000
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

2,400,000
             

ވ .
ފުލިދޫ

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕ

ފުލިދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ފުލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ވ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ފުލިދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

ްޑ  އައިލެނ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,275,045
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,275,045
             

ވ .
ތިނަދޫ

3,275,045
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,275,045
              

ޓެންޑަރިންގ
.ވ

ތިނަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,151,573
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

6,151,573
             

ވ .
ފެލިދޫ

4,726,138
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,726,138
              

ހިނގަމުންދާ
.ވ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ފެލިދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ވ

ފެލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

925,435
               

-
                     

-
                     

-
                       

925,435
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ވ
ފެލިދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ވ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ފެލިދޫ ގޮ

ްރަކްޗަރ ާސްޓ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

12,776,187
         

-
                    

-
                    

-
                       

12,776,187
           

ވ .
ކެޔޮދޫ

4,941,583
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,941,583
              

ހިނގަމުންދާ
.ވ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ކެޔޮދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ސްކޫލްގެ 
ކެޔޮދޫ 

2
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,850,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,850,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ކެޔޮދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,469,155
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,469,155
              

ހިނގަމުންދާ
.ވ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކެޔޮދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ވ

ކެޔޮދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,515,449
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,515,449
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ވ
ަޝްރޫއު 

ކެޔޮދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ
(

ޭސް 
ފ

2)
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ވ

ކެޔޮދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,908,741
           

-
                    

-
                    

-
                       

8,908,741
             

ވ .
ރަކީދޫ

3,362,109
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,362,109
              

ހިނގަމުންދާ
.ވ

ރަކީދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ސަރަހައްދު ހެދުން
ރަކީދޫ ދޯނި އެހެލާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,846,632
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,846,632
              

އަލަށްފަށާ
.ވ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ރަކީދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ވ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ރަކީދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ވ

ރަކީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

1,369,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,369,000
             

މ .
ރަތްމަންދޫ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.މ

ރަތްމަންދޫ ފާލަން ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

369,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

369,000
                 

އަލަށްފަށާ
.މ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ރަތްމަންދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
މ

 .
ިޒާމް ގާއިމުކުރުން  ރަތްމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނ
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,475,354
         

-
                    

-
                    

-
                       

14,475,354
           

މ .
ވޭވަށް

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.މ

ވޭވަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

6,758,754
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,758,754
              

ހިނގަމުންދާ
.މ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ވޭވަށް ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
.މ

ވޭވަށު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.މ

ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ވޭވަށު މެޖ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

1264

ހިނގަމުންދާ
4
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

10,239,587
         

1,000,000
         

-
                    

-
                       

9,239,587
             

މ .
މުލައް

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.މ

ސްކޫލްގެ 
މުލަކު 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
.މ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
މުލައް 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.މ

މުލައް ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

909,179
               

-
                     

-
                     

-
                       

909,179
                 

އަލަށްފަށާ
.މ

މުލައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް 

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

3,761,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,761,500
              

އަލަށްފަށާ
.މ

މުލައް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ނެރުފައިކަށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,213,908
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,213,908
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

މުލައް މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
މުލައް ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ގ އެންޑް އިންފްރ ުސިން

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,436,739
           

-
                    

-
                    

-
                       

7,436,739
             

މ .
މުލި

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.މ

މުލި އެމް
.

އެން
ޑީ.

.
ޭޝަން އިމާރާތް

އެފް އެކަމަޑ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

1013

58,252
                 

-
                     

-
                     

-
                       

58,252
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.މ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
މުލި ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,733,268
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,733,268
              

އަލަށްފަށާ
.މ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
މުލި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,145,219
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,145,219
              

ޓެންޑަރިންގ
.މ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

މުލި ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,575,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,575,000
             

މ .
ނާލާފުށި

1,200,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,200,000
              

އަލަށްފަށާ
.މ

ސްކޫލްގެ 
ނާލާފުށި 

2
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.މ

ނާލާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

މުލި 
  -

.މ
ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4
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ުން   ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރ
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ނާލާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

37,440,740
         

1,000,000
         

-
                    

-
                       

36,440,740
           

.މ
ކޮޅުފުށި

6,188,222
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,188,222
              

ހިނގަމުންދާ
.މ

ސްކޫލްގެ 
ކޮޅުފުށި 

5
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

65,018
                 

-
                     

-
                     

-
                       

65,018
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.މ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ކޮޅުފުށި ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

28,687,500
          

-
                     

-
                     

-
                       

28,687,500
            

ހިނގަމުންދާ
.މ

ކޮޅުފުށީގައި 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ކޮޅުފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ކޮޅުފުށި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

22,944,516
         

2,703,517
         

-
                    

-
                       

20,240,999
           

.މ
ދިއްގަރު

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.މ

ދިއްގަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.މ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދިއްގަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

14,002,722
          

-
                     

-
                     

-
                       

14,002,722
            

ޓެންޑަރިންގ
.މ

ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,488,277
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,488,277
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ދިއްގަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,703,517
            

2,703,517
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން 
ދިއްގަރު ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

3,167,931
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,167,931
             

.މ
މަޑުއްވަރި

1,167,931
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,167,931
              

އަލަށްފަށާ
.މ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
މަޑުއްވަރި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

މަޑުއްވަރި ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,914,157
         

2,199,557
         

-
                    

-
                       

12,714,600
           

ފ .
ފީއަލި

840,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

840,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ފ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ފީއަލި 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,547,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,547,500
              

އަލަށްފަށާ
.ފ

ފީއަލި އިންޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ފ

ފީއަލި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,199,557
            

2,199,557
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ފ
ަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން ފީއަލީ ނ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,812,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,812,100
              

ޓެންޑަރިންގ
.ފ

ފީއަލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ފ

ފީއަލި ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,140,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,140,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ފ

ިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމް ކުރުން
ައި އައ ފީއަލީގ

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

23,638,675
         

19,758,531
      

-
                    

-
                       

3,880,144
             

ފ .
ބިލެތްދޫ

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ފ

ަސް ހޯލް 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ބިލެތްދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ނާލާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

37,440,740
         

1,000,000
         

-
                    

-
                       

36,440,740
           

މ .
ކޮޅުފުށި

6,188,222
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,188,222
              

ހިނގަމުންދާ
.މ

ސްކޫލްގެ 
ކޮޅުފުށި 

5
ަސް ހޯލް އިމާރާތް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

65,018
                 

-
                     

-
                     

-
                       

65,018
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.މ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ކޮޅުފުށި ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

28,687,500
          

-
                     

-
                     

-
                       

28,687,500
            

ހިނގަމުންދާ
.މ

ކޮޅުފުށީގައި 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ކޮޅުފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ކޮޅުފުށި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

22,944,516
         

2,703,517
         

-
                    

-
                       

20,240,999
           

މ .
ދިއްގަރު

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.މ

ދިއްގަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.މ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދިއްގަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

14,002,722
          

-
                     

-
                     

-
                       

14,002,722
            

ޓެންޑަރިންގ
.މ

ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,488,277
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,488,277
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ދިއްގަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,703,517
            

2,703,517
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން 
ދިއްގަރު ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

3,167,931
           

-
                    

-
                    

-
                       

3,167,931
             

މ .
މަޑުއްވަރި

1,167,931
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,167,931
              

އަލަށްފަށާ
.މ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
މަޑުއްވަރި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.މ

މަޑުއްވަރި ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,914,157
         

2,199,557
         

-
                    

-
                       

12,714,600
           

ފ .
ފީއަލި

840,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

840,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ފ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ފީއަލި 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,547,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,547,500
              

އަލަށްފަށާ
.ފ

ފީއަލި އިންޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ފ

ފީއަލި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,199,557
            

2,199,557
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ފ
ަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން ފީއަލީ ނ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,812,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,812,100
              

ޓެންޑަރިންގ
.ފ

ފީއަލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ފ

ފީއަލި ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,140,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,140,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ފ

ިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމް ކުރުން
ައި އައ ފީއަލީގ

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

23,638,675
         

19,758,531
      

-
                    

-
                       

3,880,144
             

ފ .
ބިލެތްދޫ

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ފ

ަސް ހޯލް 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ބިލެތްދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

19,758,531
          

19,758,531
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ފ

ބިލެތްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

240,144
               

-
                     

-
                     

-
                       

240,144
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ފ
ބިލެތްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ފ

ބިލެތްދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

640,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

640,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ފ

ްސިލް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ބިލެތްދޫ ކައުނ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

10,862,387
         

-
                    

-
                    

-
                       

10,862,387
           

ފ .
މަގޫދޫ

387,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

387,500
                 

އަލަށްފަށާ
.ފ

މަގޫދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ފ

މަގޫދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

9,674,887
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,674,887
              

ހިނގަމުންދާ
.ފ

މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ފ

މަގޫދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

6,216,258
           

-
                    

-
                    

-
                       

6,216,258
             

ފ .
ނބޫދޫ

ދަރަ

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ފ

ދަރަނބޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

6,141,258
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,141,258
              

ހިނގަމުންދާ
.ފ

ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

22,720,931
         

16,534,535
      

-
                    

-
                       

6,186,396
             

ފ .
ނިލަންދޫ

819,640
               

-
                     

-
                     

-
                       

819,640
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ފ
އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 
8

ާސް، 
 ކްލ

2
ަސް ހޯލް

 ލެބް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

207,756
               

-
                     

-
                     

-
                       

207,756
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ފ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ފ

ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

14,534,535
          

14,534,535
        

-
                     

-
                       

-
                         

ުންދާ ހިނގަމ
.ފ

ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

2,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ފ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ނިލަންދޫ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

419,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

419,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ފ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނިލަންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

4,240,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,240,000
              

އަލަށްފަށާ
.ފ

ރ ގާއިމުކުރުން  ސެންޓަ
ިސް 

ސަރވ
ްސް 

ނިލަންދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެނ
ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

12,962,194
         

-
                    

-
                    

-
                       

12,962,194
           

ދ .
މީދޫ

1,470,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,470,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕ

މީދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

ހިނގަމުންދާ
.ދ

ްސްޓޯލްކުރުން
ިސްޓަމް އިނ

ސ
ނޑުގެ ލައިޓިންގ 

މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,437,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,437,500
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ުން މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

7,824,694
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,824,694
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ދ

މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

355,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

355,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
މީދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

2,693,878
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,693,878
             

.ދ
ނޑިދޫ

ބަ

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ނޑިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ބަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ނޑިދޫ ފުޓ
ބަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

10,348,382
         

-
                    

-
                    

-
                       

10,348,382
           

.ދ
ނބުދޫ

ރި

3,006,782
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,006,782
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ދ
ރިނބުދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ރިނބުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

14,747,363
         

-
                    

-
                    

-
                       

14,747,363
           

.ދ
ހުޅުދެލި

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ހުޅުދެލި ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

8,257,485
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,257,485
              

ހިނގަމުންދާ
.ދ

ހުޅުދެލި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,796,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,796,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ހުޅުދެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

9,429,085
           

-
                    

-
                    

-
                       

9,429,085
             

ދ .
ނބޫދޫ

މާއެ

1,423,107
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,423,107
              

ހިނގަމުންދާ
.ދ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

މާއެނބޫދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

މާއެނބޫދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

500,000
               

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

މާއެނބޫދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

5,812,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,812,100
              

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

މާއެނބޫދޫ ފެނުެގ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ދ

މާއެނބޫދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

27,714,272
         

-
                    

-
                    

-
                       

27,714,272
           

ދ .
ކުޑަހުވަދޫ

4,410,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,410,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ްޝަލް މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުން
ކުޑަހުވަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނ

1016

224,340
               

-
                     

-
                     

-
                       

224,340
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ދ
ކުޑަހުވަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
9

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

11,222,024
          

-
                     

-
                     

-
                       

11,222,024
            

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ޮސްޕިޓަލްގެ އައު އިމާރަތް
ކުޑަހުވަދޫ ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,538,768
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,538,768
              

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމިއުނ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ކުޑަހުވަދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ގާއިމުކުރުން
ކުޑަހުވަދޫ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

301,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

301,500
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ދ

ކުޑަހުވަދޫ 
1

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
ހައ  

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ދ

ކުޑަހުވަދޫ މަގުތައް ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,017,640
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,017,640
              

ހިނގަމުންދާ
.ދ

ީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ކުޑަހުވަދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

2,693,878
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,693,878
             

ދ .
ނޑިދޫ

ބަ

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ނޑިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން
ބަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ނޑިދޫ ފުޓ
ބަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ަމުންދާ ހިނގ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

10,348,382
         

-
                    

-
                    

-
                       

10,348,382
           

ދ .
ނބުދޫ

ރި

3,006,782
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,006,782
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ދ
ރިނބުދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ރިނބުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

14,747,363
         

-
                    

-
                    

-
                       

14,747,363
           

ދ .
ހުޅުދެލި

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ހުޅުދެލި ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

8,257,485
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,257,485
              

ހިނގަމުންދާ
.ދ

ހުޅުދެލި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,796,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,796,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ހުޅުދެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ާ ހިނގަމުންދ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

9,429,085
           

-
                    

-
                    

-
                       

9,429,085
             

ދ .
ނބޫދޫ

މާއެ

1,423,107
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,423,107
              

ހިނގަމުންދާ
.ދ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

މާއެނބޫދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

މާއެނބޫދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

500,000
               

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ދ

މާއެނބޫދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

5,812,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,812,100
              

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

މާއެނބޫދޫ ފެނުެގ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ދ

މާއެނބޫދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

27,714,272
         

-
                    

-
                    

-
                       

27,714,272
           

ދ .
ކުޑަހުވަދޫ

4,410,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,410,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ްޝަލް މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުން
ކުޑަހުވަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެނ

ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނ

1016

224,340
               

-
                     

-
                     

-
                       

224,340
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ދ
ކުޑަހުވަދޫ ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
9

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

11,222,024
          

-
                     

-
                     

-
                       

11,222,024
            

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ޮސްޕިޓަލްގެ އައު އިމާރަތް
ކުޑަހުވަދޫ ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,538,768
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,538,768
              

ޓެންޑަރިންގ
.ދ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމިއުނ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ކުޑަހުވަދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ދ

ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ގާއިމުކުރުން
ކުޑަހުވަދޫ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

301,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

301,500
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ދ

ކުޑަހުވަދޫ 
1

ުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން
ހައ  

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ދ

ކުޑަހުވަދޫ މަގުތައް ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,017,640
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,017,640
              

ހިނގަމުންދާ
.ދ

ީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ކުޑަހުވަދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,056,927
         

3,060,927
         

-
                    

-
                       

7,996,000
             

ތ .
ބުރުނި

1,200,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,200,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
ބުރުނީ 

6
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ބުރުނީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,796,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,796,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ބުރުނި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,060,927
            

3,060,927
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

ާޔަތްކުރުން ސަރަހައްދު ހިމ
ބުރުނި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

23,038,954
         

1,000,000
         

-
                    

-
                       

22,038,954
           

ތ .
ވިލުފުށި

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
ވިލުފުށި 

2
ަސައްކަތް

 ބުރި އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

592,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

592,000
                 

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ވިލުފުށި 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

8,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް
ވިލުފުށި އައު ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

499,304
               

-
                     

-
                     

-
                       

499,304
                 

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ވިލުފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

387,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

387,500
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ވިލުފުށި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސަރަހައްދު ހެދުން
ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި މޫދަށް އެރޭ 

ވިލުފުށި ގޮ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

10,290,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,290,000
            

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ވިލުފުށި 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ިންފްރ ުސިންގ އެންޑް އ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

770,150
               

-
                     

-
                     

-
                       

770,150
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ވިލުފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,824,882
           

-
                    

-
                    

-
                       

8,824,882
             

ތ .
މަޑިފުށި

118,418
               

-
                     

-
                     

-
                       

118,418
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ތ
ާސްރޫމް ގާއިމުކުރުން

ސްކޫލްގައި ކްލ
މަޑިފުށި 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ަސް ހޯލް 
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

މަޑިފުށި 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މަޑިފުށި ބޮޑު ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

މަޑިފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމ

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,350,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,350,000
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ތ
ަޝްރޫއު

މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

158,565
               

-
                     

-
                     

-
                       

158,565
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ތ
މަޑިފުށި ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ނިންމުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,097,899
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,097,899
              

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ތ

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

މަޑިފުށި ކައުނ
ޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އ

1276

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

މަޑިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,500,000
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

2,500,000
             

.ތ
ދިޔަމިގިލި

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދިޔަމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ތ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ދިޔަމިގިލި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ިސްކިތް ނިންމުން
ދިޔަމިގިލީ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

ދިޔަމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

13,333,094
         

-
                    

-
                    

-
                       

13,333,094
           

.ތ
ގުރައިދޫ

1,718,430
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,718,430
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ގުރައިދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ުސާ 
އަތޮޅު މަދަރ

6
ްސެލިން ރޫމް އިމާރާތް

ާސްރޫމް، ހެލްތުރޫމް އަދި ކައުނ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

8,214,664
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,214,664
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ގުރައިދޫ ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

ގުރައިދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ގުރައިދޫ މެޖ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

1264

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,756,201
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,756,201
           

.ތ
ނޑޫދޫ

ކަ

485,343
               

-
                     

-
                     

-
                       

485,343
                 

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ސްކޫލް 
ނޑޫދޫ 

ކަ
3

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

440,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

440,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ނޑޫދޫ 

ކަ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ނޑޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ކަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ނޑޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,276,170
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,276,170
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ނޑޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,979,688
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,979,688
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ނޑޫދޫ ބަނދަރު ރީކޮނ
ކަ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

9,581,764
           

2,020,309
         

-
                    

-
                       

7,561,455
             

.ތ
ވަންދޫ

7,161,455
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,161,455
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ވަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,020,309
            

2,020,309
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ވަންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ވަންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
4
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

4,412,489
           

-
                    

-
                    

-
                       

4,412,489
             

.ތ
ހިރިލަންދޫ

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
ހިރިލަންދޫ 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

437,489
               

-
                     

-
                     

-
                       

437,489
                 

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ހިރިލަންދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ހިރިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ހިރިލަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ިސްކިތް ނިންމުން
ދިޔަމިގިލީ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
4
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 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

ދިޔަމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

13,333,094
         

-
                    

-
                    

-
                       

13,333,094
           

ތ .
ގުރައިދޫ

1,718,430
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,718,430
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ގުރައިދޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ުސާ 
އަތޮޅު މަދަރ

6
ްސެލިން ރޫމް އިމާރާތް

ާސްރޫމް، ހެލްތުރޫމް އަދި ކައުނ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

8,214,664
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,214,664
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ގުރައިދޫ ބަނދަރު ރީކޮނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

މަގު ހެދުން ގުރައިދޫ 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް
ގުރައިދޫ މެޖ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

1264

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,756,201
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,756,201
           

ތ .
ނޑޫދޫ

ކަ

485,343
               

-
                     

-
                     

-
                       

485,343
                 

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ސްކޫލް 
ނޑޫދޫ 

ކަ
3

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

440,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

440,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ނޑޫދޫ 

ކަ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ނޑޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ކަ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ނޑޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

6,276,170
            

-
                     

-
                     

-
                       

6,276,170
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ނޑޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,979,688
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,979,688
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ްޝަން
ްސްޓްރަކ

ނޑޫދޫ ބަނދަރު ރީކޮނ
ކަ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

9,581,764
           

2,020,309
         

-
                    

-
                       

7,561,455
             

ތ .
ވަންދޫ

7,161,455
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,161,455
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ވަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,020,309
            

2,020,309
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ވަންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ވަންދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
4

ުގެ ނިޒާމް އަދި   ރަށުގެ ފެނ
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

4,412,489
           

-
                    

-
                    

-
                       

4,412,489
             

ތ .
ހިރިލަންދޫ

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
ހިރިލަންދޫ 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

437,489
               

-
                     

-
                     

-
                       

437,489
                 

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ހިރިލަންދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ހިރިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން ހިރިލަންދޫ އައ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

7,298,581
           

4,648,595
         

-
                    

-
                       

2,649,986
             

ތ .
ގާދިއްފުށި

2,100,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,100,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
ގާދިއްފުށި 

10
ާސްރޫމް އިމާރާތް 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

49,986
                 

-
                     

-
                     

-
                       

49,986
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ތ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ގާދިއްފުށި ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,648,595
            

3,648,595
          

-
                     

-
                       

-
                         

އެވޯޑުކުރެވިފައި
.ތ

ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ިފައި އެވޯޑުކުރެވ
.ތ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ގާދިއްފުށި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ިސްކިތު ގުއްބުޖެހުން
ގާދިއްފުށި މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

18,400,044
         

1,000,000
         

-
                    

-
                       

17,400,044
           

ތ .
ތިމަރަފުށި

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
ތިމަރަފުށި 

6
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,700,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން އަދި ވަށާފާރު ރޭނުން
ތިމަރަފުށި ހެލްތު 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,304,791
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,304,791
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ތިމަރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

9,538,733
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,538,733
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ތިމަރަފުށި މަގު ހެދުން
ަކްޗަރ ާސްޓްރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,956,520
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,956,520
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ތިމަރަފުށީގައި 
100

ުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ތިމަރަފުށި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ތ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ތިމަރަފުށި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

13,307,813
         

-
                    

-
                    

-
                       

13,307,813
           

.ތ
ވޭމަންޑޫ

2,297,402
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,297,402
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ވޭމަންޑޫ 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
ވޭމަންޑޫ 

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

117,853
               

-
                     

-
                     

-
                       

117,853
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ތ
ޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ވޭމަންޑޫ ހ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

440,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

440,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލް އެކ
ވޭމަންޑޫ އަތޮޅު ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

31,279
                 

-
                     

-
                     

-
                       

31,279
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ތ
ނުޑ ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ވޭމަންޑޫ ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

909,179
               

-
                     

-
                     

-
                       

909,179
                 

އަލަށްފަށާ
.ތ

ވޭމަންޑޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ވޭމަންޑޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,812,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,812,100
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ިމްކުރުން ވޭމަންޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ތ

ވޭމަންޑޫ 
 -

.ތ
ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން އިން 

ސެނިޓ
5

ްސް 
 އައިލަންޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

18,335,072
         

-
                    

-
                    

-
                       

18,335,072
           

ތ .
ނބިދޫ

ކި

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް
ކިނބިދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

45,587
                 

-
                     

-
                     

-
                       

45,587
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ތ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ކިނބިދޫ ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

ކިނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

12,214,485
          

-
                     

-
                     

-
                       

12,214,485
            

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ކިނބިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ކިނބިދޫ ބިން ހިއްކުން އަދި ބީޗް ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

11,605,771
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,605,771
           

.ތ
އޮމަދޫ

2,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,700,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
އޮމަދޫ 

3
 ބުރި އިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

375,462
               

-
                     

-
                     

-
                       

375,462
                 

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ްސެލްދަ

އޮމަދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,188,709
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,188,709
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

އޮމަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

އޮމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

12,965,325
         

-
                    

-
                    

-
                       

12,965,325
           

.ލ
ިސްދޫ

އ

1,358,028
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,358,028
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕ

ިސްދޫ 
އ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,260,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,260,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
އ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

ިސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ްސަލް ދަ

ިސްދޫ ފުޓ
އ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

7,245,711
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,245,711
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ިސްދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ިސްދޫ މ

އ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

226,586
               

-
                     

-
                     

-
                       

226,586
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން

ްސިލް އޮފ
ިސްދޫ ކައުނ

އ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

6,349,600
           

-
                    

-
                    

-
                       

6,349,600
             

.ލ
ނބިދޫ

ދަ

150,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

150,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ދަނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

387,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

387,500
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ދަނބިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

5,812,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,812,100
              

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

ދަނބިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,885,873
           

-
                    

-
                    

-
                       

4,885,873
             

.ލ
މާބައިދޫ

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
..ލ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

މާބައިދޫ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

މާބައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

560,873
               

-
                     

-
                     

-
                       

560,873
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
މާބައިދޫ ނެރު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
މާބައިދޫގައި އައ

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,317,324
           

-
                    

-
                    

-
                       

9,317,324
             

ލ .
މުންޑޫ

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

މުންޑޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

12,214,485
          

-
                     

-
                     

-
                       

12,214,485
            

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ކިނބިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ކިނބިދޫ ބިން ހިއްކުން އަދި ބީޗް ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

11,605,771
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,605,771
           

ތ .
އޮމަދޫ

2,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,700,000
              

އަލަށްފަށާ
.ތ

ސްކޫލް 
އޮމަދޫ 

3
 ބުރި އިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

375,462
               

-
                     

-
                     

-
                       

375,462
                 

ހިނގަމުންދާ
.ތ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ްސެލްދަ

އޮމަދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,188,709
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,188,709
              

ހިނގަމުންދާ
.ތ

އޮމަދޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
.ތ

އޮމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަާމ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

12,965,325
         

-
                    

-
                    

-
                       

12,965,325
           

ލ .
ިސްދޫ

އ

1,358,028
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,358,028
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ަސް ހޯލް
ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕ

ިސްދޫ 
އ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,260,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,260,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު
އ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

ިސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
އ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ްސަލް ދަ

ްދޫ ފުޓ ިސ
އ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

7,245,711
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,245,711
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ިސްދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
އ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ިސްދޫ މ

އ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

226,586
               

-
                     

-
                     

-
                       

226,586
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން

ްސިލް އޮފ
ިސްދޫ ކައުނ

އ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ިންގ ޓެންޑަރ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

6,349,600
           

-
                    

-
                    

-
                       

6,349,600
             

ލ .
ނބިދޫ

ދަ

150,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

150,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ދަނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

387,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

387,500
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ދަނބިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

5,812,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,812,100
              

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

ދަނބިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

4,885,873
           

-
                    

-
                    

-
                       

4,885,873
             

ލ .
މާބައިދޫ

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
..ލ

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

މާބައިދޫ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

މާބައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

560,873
               

-
                     

-
                     

-
                       

560,873
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
މާބައިދޫ ނެރު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

ަލަށްފަށާ އ
.ލ

ިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން
މާބައިދޫގައި އައ

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,317,324
           

-
                    

-
                    

-
                       

9,317,324
             

ލ .
މުންޑޫ

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

މުންޑޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

މުންޑޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,675,724
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,675,724
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

މުންޑޫ ބަނދަރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,836,790
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,836,790
             

ލ .
ކަލައިދޫ

40,900
                 

-
                     

-
                     

-
                       

40,900
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
ކަލައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

150,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

150,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ކަލައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ކަލައިދޫ 
 -

.ލ
ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,345,890
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,345,890
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ކަލައިދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

160,450,767
       

2,341,419
         

-
                    

128,520,000
       

29,589,348
           

ލ .
ގަން

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ަސައްކަތް
ޭޝަންގެ ނުނިމި ހުރި މ

ޭޝަން އެކަމަޑ
ސްޓ

ިސް 
ގަން ޕޮލ

ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސްކޫލުގެ 
ގަން އިހައްދޫ 

6
ީސް އިމާރާތް

ސްކޫލް އޮފ
ާސްރޫމް އަދި މުކުރިމަގު 

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

13,500,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

13,500,000
            

އަލަށްފަށާ
.ލ

ެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން
އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ފ

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

6,000,000
            

-
                     

-
                     

6,000,000
            

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ޮސްޕިޓަލް
ހ ާޝިއަރީ 

ގަން ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

30,000,000
          

-
                     

-
                     

30,000,000
          

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ލ

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ އައު ހ

ގަން ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

347,429
               

-
                     

-
                     

-
                       

347,429
                 

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ގަން ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,250,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,250,000
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ގަން ޒޯން 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

56,934
                 

-
                     

-
                     

-
                       

56,934
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
ނޑު ގާއިމުކުރުން

ްސަލް ދަ
ގަން މުކުރިމަގު ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

128,175
               

-
                     

-
                     

-
                       

128,175
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން

ގަން ކޮވިޑް ރީޖަނަލް 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

98,071,200
          

-
                     

-
                     

92,520,000
          

5,551,200
              

އަލަށްފަށާ
ޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން

ްސަރ ހ
ކެނ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

ިނ މ
1224

4,632,659
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,632,659
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ގަން ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,222,951
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,222,951
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ގަން މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,341,419
            

2,341,419
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ގަން މަތިމަރަދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ނ ރީކޮ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

19,406,799
         

1,349,185
         

-
                    

-
                       

18,057,614
           

ލ .
މާވަށް

1,685,981
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,685,981
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ސްކޫލް 
މާވަށު 

5
ަސް ހޯލް

ާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސްކޫލް 
މާވަށު 

9
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

މާވަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

10,385,272
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,385,272
            

ހިނގަމުންދާ
.ލ

މާވަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ްރަކްޗަރ ާސްޓ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

3,611,361
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,611,361
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

މާވަށް ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,349,185
            

1,349,185
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

މާވަށް ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

31,328,954
         

598,483
            

630,052
            

-
                       

30,100,419
           

.ލ
ފޮނަދޫ

1,120,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,120,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޭޝަން 

ްސީ އޮޕަރ
ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެނ

ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެޝަނަލް ޑިޒ

ނ
1014

2,850,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,850,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ަސްޓ

ފޮނަދޫ ޖުވެނައިލް ޖ
ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނ
1016

420,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

420,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ސްޓ

ިސް 
ފޮނަދޫ ޕޮލ

ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ފޮނަދޫ 
12

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ފޮނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފޮނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

5,740,549
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,740,549
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ފޮނަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

49,389
                 

-
                     

-
                     

-
                       

49,389
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ީސް ފޮރ 
ިޝަން އޮފް ޔުޓިލިޓ

ޕްރޮވ
50

ުސިންގ ޔުނިޓް
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,020,481
          

-
                     

-
                     

-
                       

14,020,481
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

598,483
               

598,483
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ލ

ފޮނަދޫގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

630,052
               

-
                     

630,052
             

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ފޮނަދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

2,955,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,955,000
             

.ލ
މާމެންދޫ

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
މާމެންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާމެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

މާމެންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,068,878
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,068,878
             

.ލ
ހިތަދޫ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސްކޫލް 
ހިތަދޫ 

4
ާސްރޫމްގެ 

 ކްލ
2

 ބުރި އިމާރާތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ހިތަދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

ހިތަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ހިތަދޫ 
  -

.ލ
ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,700,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,700,000
             

ލ .
ކުނަހަންދޫ

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސްކޫލް 
ކުނަހަންދޫ 

3
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސްކޫލް 
ކުނަހަންދޫ 

4
ާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

3,611,361
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,611,361
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

މާވަށް ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,349,185
            

1,349,185
          

-
                     

-
                       

-
                         

ްޝަން
ރިޓެނ

.ލ
މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

މާވަށް ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

31,328,954
         

598,483
            

630,052
            

-
                       

30,100,419
           

ލ .
ފޮނަދޫ

1,120,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,120,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޭޝަން 

ްސީ އޮޕަރ
ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެނ

ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެޝަނަލް ޑިޒ

ނ
1014

2,850,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,850,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން
ަސްޓ

ފޮނަދޫ ޖުވެނައިލް ޖ
ިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނ
1016

420,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

420,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ސްޓ

ިސް 
ފޮނަދޫ ޕޮލ

ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

2,900,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,900,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ފޮނަދޫ 
12

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ީ އޮފް އެޑިޔުކ ިސްޓްރ

މިނ
1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ފޮނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ފޮނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

5,740,549
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,740,549
              

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ުންދާ ހިނގަމ
.ލ

ފޮނަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

49,389
                 

-
                     

-
                     

-
                       

49,389
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ީސް ފޮރ 
ިޝަން އޮފް ޔުޓިލިޓ

ޕްރޮވ
50

ުސިންގ ޔުނިޓް
 ހައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,020,481
          

-
                     

-
                     

-
                       

14,020,481
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

598,483
               

598,483
             

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ލ

ފޮނަދޫގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

630,052
               

-
                     

630,052
             

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ލ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ފޮނަދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

2,955,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,955,000
             

ލ .
މާމެންދޫ

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
މާމެންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މާމެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

މާމެންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
އެންޑް  ްސް ވޯޓަރ 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,068,878
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,068,878
             

ލ .
ހިތަދޫ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސްކޫލް 
ހިތަދޫ 

4
ާސްރޫމްގެ 

 ކްލ
2

 ބުރި އިމާރާތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

693,878
               

-
                     

-
                     

-
                       

693,878
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ހިތަދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
.ލ

ހިތަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ހިތަދޫ 
  -

.ލ
ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,700,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

1,700,000
             

.ލ
ކުނަހަންދޫ

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސްކޫލް 
ކުނަހަންދޫ 

3
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ލ

ސްކޫލް 
ކުނަހަންދޫ 

4
ާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ލ

ކުނަހަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

4,702,661
           

-
                    

-
                    

-
                       

4,702,661
             

އ ގ
.

ކޮލަމާފުށި

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ަސް ހޯލް
ުސާ މަލްޓި ޕާޕ

އަތޮޅު މަދަރ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ކޮލަމާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ާފުށި ބިން ހިއްކުން ކޮލަމ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,227,661
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,227,661
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ކޮލަމާފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން
ކޮލަމާފުށި މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

ުޓަރ އައިލޭންޑ އައ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

21,211,372
         

-
                    

-
                    

6,750,000
           

14,461,372
           

އ ގ
.

ނގިލި
ވިލި

340,418
               

-
                     

-
                     

-
                       

340,418
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ގއ
.

އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
12

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

440,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

440,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ޮސްޕިޓަލް އެކ
ވިލިނގިލި އަތޮޅު ހ

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

345,868
               

-
                     

-
                     

-
                       

345,868
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ގއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ވިލިނގިލި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ރމަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަަވ

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސްވިމިންގ ޓްރެކް ހެދުން
ވިލިނގިލި 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,396,771
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,396,771
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ގއ
.

ަޝްރޫއު
ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

532,661
               

-
                     

-
                     

-
                       

532,661
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ގއ
.

ަޝްރޫއު 
ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ

 -
ޭސް 

ފ
2

ްރަކްޗަރ ާސްޓ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

305,654
               

-
                     

-
                     

-
                       

305,654
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ގއ
.

ެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން
ވިލިނގިލި ކޮވިޑް ހެލްތް ފ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ވިލިނގިލި 
 -

ގއ
.

ާސާކުރުން
ކޫއްޑޫ ބްރިޖު ހެދުމަށް ދިރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ހެދުން  ވިލިނގިލި ބަނދަރު 
 -

ޭސް 
ފ

3
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސަރަހައްދު އަދި ހިއްކި ބިމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ވިލިނގިލި އަލަށް އާބާދުވި 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

6,750,000
            

-
                     

-
                     

6,750,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނލި މަގު ހެދުން 
ވިލިގި

 -
ޭސް 

ފ
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ނ ިސްޓްރީ އޮފް 

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

27,064,252
         

22,734,289
      

-
                    

-
                       

4,329,963
             

އ ގ
.

މާމެންދޫ

400,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

400,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މާމެންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

332,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

332,500
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

މާމެންދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

22,734,289
          

22,734,289
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ގއ
.

މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,597,463
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,597,463
              

ހިނގަމުންދާ
ގއ
.

މާމެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ބޮޑު ހިލަޖެހުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

2,200,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,200,000
             

ގއ
.

ނިލަންދޫ

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސްކޫލް 
ނިލަންދޫ 

4
ާސްރޫމް

 ކުލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސެންޓަރު އިމާރާތް
ނިލަންދޫ ހެލްތް 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ނިލަންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ނިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,539,864
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,539,864
           

ގއ
.

ދާންދޫ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ދާންދޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ދާންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,464,864
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,464,864
              

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ދާންދޫ ބަނދަރުގެ އެކ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ދާންދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން ޕްލާންޓް 

ީސެލިނ
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,322,250
           

2,567,250
         

-
                    

-
                       

4,755,000
             

ގއ
.

ދެއްވަދޫ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސްކޫލް 
ސްލްޠާނު މުޙައްމަދު 

ދެއްވަދޫ 
2

 ބުރި އިމާރާތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ދެއްވަދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދެއްވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,567,250
            

2,567,250
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ދެއްވަދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ދެއްވަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,880,794
           

-
                    

-
                    

-
                       

8,880,794
             

އ ގ
.

ނޑޭ
ކޮ

57,500
                 

-
                     

-
                     

-
                       

57,500
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ގއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ނޑޭ ފުޓ
ކޮ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ނޑޭ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކޮ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ނޑޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

240,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

240,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނޑޭ މ

ކޮ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

1,166,694
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,166,694
              

ހިނގަމުންދާ
ގއ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ނޑޭ ކައުނ
ކޮ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276



363

ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

2,200,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,200,000
             

އ ގ
.

ނިލަންދޫ

800,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

800,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސްކޫލް 
ނިލަންދޫ 

4
ާސްރޫމް

 ކުލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސެންޓަރު އިމާރާތް
ނިލަންދޫ ހެލްތް 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

700,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

700,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން
ނިލަންދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

ްދާ ހިނގަމުނ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ނިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

11,539,864
         

-
                    

-
                    

-
                       

11,539,864
           

އ ގ
.

ދާންދޫ

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ދާންދޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ދާންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

4,464,864
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,464,864
              

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ދާންދޫ ބަނދަރުގެ އެކ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ދާންދޫ ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
ޭޝަން ޕްލާންޓް 

ިނ ީސެލ
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑ

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

7,322,250
           

2,567,250
         

-
                    

-
                       

4,755,000
             

އ ގ
.

ދެއްވަދޫ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ސްކޫލް 
ސްލްޠާނު މުޙައްމަދު 

ދެއްވަދޫ 
2

 ބުރި އިމާރާތް
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ދެއްވަދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

2,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ދެއްވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,567,250
            

2,567,250
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ދެއްވަދޫ ގޮ

ްރަކްޗަރ ާސްޓ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ދެއްވަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

8,880,794
           

-
                    

-
                    

-
                       

8,880,794
             

އ ގ
.

ނޑޭ
ކޮ

57,500
                 

-
                     

-
                     

-
                       

57,500
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ގއ
.

ނޑު ގާއިމުކުރުން
ްސަލް ދަ

ނޑޭ ފުޓ
ކޮ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ނޑޭ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކޮ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

7,341,600
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,341,600
              

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ނޑޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

240,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

240,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ނޑޭ މ

ކޮ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

1,166,694
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,166,694
              

ހިނގަމުންދާ
ގއ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ނޑޭ ކައުނ
ކޮ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

25,517,928
         

22,069,784
      

-
                    

-
                       

3,448,144
             

އ ގ
.

ގެމަނަފުށި

2,448,144
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,448,144
              

ހިނގަމުންދާ
ގއ
.

ސްކޫލް 
ގެމަނަފުށި 

10
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

20,290,815
          

20,290,815
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ގއ
.

ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ގެމަނަފުށި މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,778,969
            

1,778,969
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ުރުން ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކ
ގެމަނަފުށި ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,995,518
         

12,303,240
      

-
                    

-
                       

2,692,278
             

އ ގ
.

ނޑުހުޅުދޫ
ކަ

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ގއ
.

ަސް ހޯލް
ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ

ނޑުހުޅުދޫ 
ކަ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގއ
.

ނޑުހުޅުދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

12,303,240
          

12,303,240
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ގއ
.

ނޑުހުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ކަ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,017,278
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,017,278
              

ްޝަން
ެނ ރިޓ

ގއ
.

ނޑުހުޅުދޫ އެއްގަމު ތޮށި ހެދުން
ކަ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

-
                       

-
                    

-
                    

-
                       

-
                        

އ ގ
.

ކޫއްޑޫ

އަލަށްފަށާ
ނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން 

ކޫއްޑޫ އަދި ކަ
1

ަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޯސ
ިސ
ިޝަރީޒް، މެރިން ރ

ިސްޓްރީ އޮފް ފ
މިނ

1233

36,190,044
         

12,990,044
      

-
                    

-
                       

23,200,000
           

ދ ގ
.

މަޑަވެލި

3,200,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,200,000
              

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން
މަޑަވެލި 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

12,990,044
          

12,990,044
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

މަޑަވެލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

20,000,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

20,000,000
            

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

މަޑަވެލި ބިން ހިއްކުން އަދި ކޯޒްވޭ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ޮފް ނ ިސްޓްރީ އ
މިނ

1224

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,888,000
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,888,000
             

ދ ގ
.

ނޑެއްދޫ
ހޯ

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސްކޫލް 
ނޑެއްދޫ 

ހޯ
2

ިސީޓީ އިމާރާތް
ާސްރޫމް، ލެބް އަދި އައ

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

888,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

888,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ނޑެއްދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ހޯ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ނޑެއްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ހޯ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

925,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

925,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ނޑެއްދޫ ކައުނ
ހޯ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
1276

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ްޓް  ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކ
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

1,888,000
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

888,000
                

ގދ
.

ނަޑެއްލާ

888,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

888,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ނަޑެއްލާ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ނަޑެއްލާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

42,594,499
         

-
                    

-
                    

20,000,000
         

22,594,499
           

ގދ
.

ގައްދޫ

1,428,367
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,428,367
              

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ީސް އިމާރާތް
ަސް ހޯލާއި އޮފ

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ގައްދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

20,000,000
          

-
                     

-
                     

20,000,000
          

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ގައްދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ގައްދޫ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

3,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ނޑު އެޅުން
ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ގައްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

13,110,755
          

-
                     

-
                     

-
                       

13,110,755
            

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ގައްދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,710,377
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,710,377
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ގދ
.

ަޝްރޫއު 
ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ

(
ދެވަނަ ފިޔަވަހި
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ގައްދޫ އައު ނެރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,520,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,520,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ގައްދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,888,003
           

1,016,903
         

-
                    

-
                       

8,871,100
             

ގދ
.

ރަތަފަންދޫ

8,871,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,871,100
              

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ރަތަފަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,016,903
            

1,016,903
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ރަތަފަންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

15,925,000
         

10,500,000
      

-
                    

-
                       

5,425,000
             

ގދ
.

ވާދޫ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސްކޫލް 
ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން 

4
ަސް ހޯލް

ާސްރޫމް އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕަރޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ވާދޫ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ވާދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

10,500,000
          

10,500,000
        

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ޭޝަން ގާއިމުކުރުން 

ސްޓ
ްސްފަރ 

ޭސްޓް ޓްރާނ
ހުވަދު އަތޮޅު ވ

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ަސައްކަތް 
ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މ

ވާދޫ މެޖ
ޭޝަން

ިސްޓްރ
ީޝަލް އެޑްމިނ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ
1264

1,575,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,575,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ވާދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,009,770
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,009,770
             

ދ ގ
.

ފިޔޯރީ

554,770
               

-
                     

-
                     

-
                       

554,770
                 

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ސްކޫލް 
ފިޔޯރީ 

6
ާސް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058



365

ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

1,888,000
           

1,000,000
         

-
                    

-
                       

888,000
                

ދ ގ
.

ނަޑެއްލާ

888,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

888,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ނަޑެއްލާ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

-
                       

-
                     

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ނަޑެއްލާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން 
2

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

42,594,499
         

-
                    

-
                    

20,000,000
         

22,594,499
           

ދ ގ
.

ގައްދޫ

1,428,367
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,428,367
              

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ީސް އިމާރާތް
ަސް ހޯލާއި އޮފ

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ގައްދޫ 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

20,000,000
          

-
                     

-
                     

20,000,000
          

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް
ގައްދޫ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ގައްދޫ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

3,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,500,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ނޑު އެޅުން
ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ

ިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް ްސް އެންޑް ކޮމިއުނ
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ގައްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

13,110,755
          

-
                     

-
                     

-
                       

13,110,755
            

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ގައްދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,710,377
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,710,377
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ގދ
.

ަޝްރޫއު 
ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މ

(
ދެވަނަ ފިޔަވަހި
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
އެންޑް އިންފްރ ުސިންގ 

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ގައްދޫ އައު ނެރު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,520,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,520,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ގައްދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

9,888,003
           

1,016,903
         

-
                    

-
                       

8,871,100
             

ދ ގ
.

ރަތަފަންދޫ

8,871,100
            

-
                     

-
                     

-
                       

8,871,100
              

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ރަތަފަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,016,903
            

1,016,903
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން 
ރަތަފަންދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

15,925,000
         

10,500,000
      

-
                    

-
                       

5,425,000
             

ދ ގ
.

ވާދޫ

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސްކޫލް 
ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން 

4
ަސް ހޯލް

ާސްރޫމް އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕަރޕ
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ޝެކް ގާއިމުކުރުން
ސާރފް 

ވާދޫ 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ވާދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

10,500,000
          

10,500,000
        

-
                     

-
                       

-
                         

އަލަށްފަށާ
ުން  ޭޝަން ގާއިމުކުރ

ސްޓ
ްސްފަރ 

ޭސްޓް ޓްރާނ
ހުވަދު އަތޮޅު ވ

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ަސައްކަތް 
ިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މ

ވާދޫ މެޖ
ޭޝަން

ިސްޓްރ
ީޝަލް އެޑްމިނ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ
1264

1,575,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,575,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން
ްސިލް އޮފ

ވާދޫ ކައުނ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

1276

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

ައިލޭންޑ އައުޓަރ އ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,009,770
           

-
                    

-
                    

-
                       

2,009,770
             

ދ ގ
.

ފިޔޯރީ

554,770
               

-
                     

-
                     

-
                       

554,770
                 

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ސްކޫލް 
ފިޔޯރީ 

6
ާސް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ފިޔޯރީ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ފިޔޯރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ުންދާ ހިނގަމ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

14,262,500
         

-
                    

-
                    

-
                       

14,262,500
           

ދ ގ
.

ެސްމާތޮޑާ
ފަރ

1,475,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,475,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ފަރ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

9,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ފަރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,287,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,287,500
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން
ފަރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ މަގު ހެދުން 
ފަރ

(
އެއަރޕޯޓުން ބަނދަރަށް
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

118,708,695
       

46,965,670
      

-
                    

5,000,000
           

66,743,025
           

ދ ގ
.

ތިނަދޫ

1,120,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,120,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޭޝަން 

ްސީ އޮޕަރ
ތިނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެނ

ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެޝަނަލް ޑިޒ

ނ
1014

1,750,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,750,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޭޝަން އަދި އެކަމަޑ

ސްޓ
ިސް 

ތިނަދޫގައި ޕޮލ
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

350,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

350,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ތިނަދޫ އެމް
.

އެން
.

ްޝަން އިމާރާތް 
ްސްޓެނ

ަސްގެ އެކ
ޔޫ ކެމްޕ

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

540,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

540,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ތިނަދޫ އެމް
.

ެން އ
.

ޭޝަން ބްލޮކް
ަސްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑ

ޔޫ ކެމްޕ
ސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ
1130

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ތިނަދޫ އެމް
.

އެން
.

ޭޝަން ބްލޮކް 
ސްޓާފް އެކަމަޑ

ަސްގެ 
ޔޫ ކެމްޕ

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

19,939,024
          

-
                     

-
                     

-
                       

19,939,024
            

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

ތިނަދޫ ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

22,500,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

22,500,000
            

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

ތިނަދޫ އައު ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

1,245,815
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,245,815
              

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

12,741
                 

-
                     

-
                     

-
                       

12,741
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ގދ
.

ްސް ގާއިމުކުރުން
ތިނަދޫ އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ތިނަދޫ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

707,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

707,500
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ތިނަދޫ ޒޯން 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ތިނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

456,066
               

-
                     

-
                     

-
                       

456,066
                 

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކް
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

191,040
               

-
                     

-
                     

-
                       

191,040
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ގދ
.

ެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
ްސީ ފ

ތިނަދޫ ކޮވިޑް އެމަރޖެނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,055,839
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,055,839
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ގދ
.

ިސްޕްލާންޓް ޖެޓީ
ތިނަދޫ އައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

10,500,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,500,000
            

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ތިނަދޫ އަލަށް ހިއްކި ބިމުގައި ކަރަންޓު އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
، ހައ ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ަސްޓްރިއަލް ޒޯން ބިން ހިއްކުން
ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށީގައި އިންޑ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ގާއިމުކުރުން
ތިނަދޫ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

11,250,000
          

11,250,000
        

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި އަދި ކުރީގެ ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

2,000,000
            

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ތިނަދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ސަރަހައްދު ރިވެންޓްމަންޓް ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުން
ތިނަދޫ ދެކުނު 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,817,052
            

1,817,052
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

32,898,618
          

32,898,618
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން 

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

20,181,579
         

-
                    

-
                    

-
                       

20,181,579
           

ދ ގ
.

މާވަރުލު

20,181,579
          

-
                     

-
                     

-
                       

20,181,579
            

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

121,992,631
       

7,721,332
         

14,562,152
      

40,550,139
         

59,159,008
           

ީ ސިޓ
ފުވައްމުލައް 

1,335,770
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,335,770
              

ހިނގަމުންދާ
ފުވައްމުލައް އެމް
ޖޭ.

.
ަސް ހޯލް

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
އެމް 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
ސްކޫލް 

ހާފިޒު އަހުމަދު 
16

ާސްރޫމްގެ 
 ކްލ

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,550,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,550,000
              

އަލަށްފަށާ
ސްކޫލް 

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 
16

ާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް 
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
ަސް ހޯލް 

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ައް  ފުވައްމުލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޏ

އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
12

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,715,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,715,000
              

އަލަށްފަށާ
ުޝަން ގާއިމްކުރުން 

ްސްޓިޓިއ
ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިނ

ފުވައްމުލަކުގައި 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ
މިނ

1129

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ފުވައްމުލަކުގައި އައި
.

.ސީ
ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާރާތް ގާއިމްކުރުން

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން

ފުވައްމުލައް ހ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

953,717
               

-
                     

-
                     

-
                       

953,717
                 

ހިނގަމުންދާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ނޑު އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަ
ފުވައްމުލައް ހޯދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ސްޓޭޑިއަމް ގާއިމުކުރުން

ސިޓީ 
ފުވައްމުލަށް 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ް ތަރައްގީކުރުން ސިންތެޓިކް ޓްރެކ

ފުވައްމުލަކު 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ްސަލް ދަ
ފުވައްމުލައް ދިގުވާޑު ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ނޑިގަން އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަ
ފުވައްމުލައް ދޫ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ސިޓީ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން

ފުވައްމުލައް 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
ޝެކް ގާއިމުކުރުން

ސާރފް 
ސިޓީ 

ފުވައްމުލައް 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

390,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

390,000
                 

އަލަށްފަށާ
ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން

ސިޓީ 
ފުވައްމުލައް 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

7,500,000
            

-
                     

-
                     

7,500,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސްވިމިންގޕޫލް ތަރައްގީކުރުން

ފުވައްމުލައް 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ްސް ތަރައްގީކުރުން

ްސް ކޮމްޕްލެކ
ސްޕޯޓ

ފުވައްމުލައް 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

955,889
               

-
                     

-
                     

-
                       

955,889
                 

ހިނގަމުންދާ
ްސް
ްސްކޭޕް އަދި ފެނ

ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑ
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓް 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

21,340,519
          

-
                     

-
                     

-
                       

21,340,519
            

ހިނގަމުންދާ
ފުވައްމުލައް މަގު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

455,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

455,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ްޝަން
ްސްޓެނ

ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކ
ފިޔޯރީ 

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ފިޔޯރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

އެވޯޑުކުރެވިފައި
ީސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިޓ
ސްވެރޭޖް ފ

ސަޕްލައި އެންޑް 
ްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ 

އައުޓަރ އައިލޭންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

14,262,500
         

-
                    

-
                    

-
                       

14,262,500
           

ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ
ފަރ

1,475,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,475,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ފަރ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

9,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

9,000,000
              

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން
ފަރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,287,500
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,287,500
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން
ފަރ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ެސްމާތޮޑާ މަގު ހެދުން 
ފަރ

(
އެއަރޕޯޓުން ބަނދަރަށް
)

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޓެންޑަރިންގ
34

ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް 
ްސް ވޯޓަރ އެންޑް 

 އައިލެންޑ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
4

 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 
25

 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން 
1

ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް
މިނ

1229

118,708,695
       

46,965,670
      

-
                    

5,000,000
           

66,743,025
           

ދ ގ
.

ތިނަދޫ

1,120,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,120,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޭޝަން 

ްސީ އޮޕަރ
ތިނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެނ

ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެޝަނަލް ޑިޒ

ނ
1014

1,750,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,750,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ޭޝަން އަދި އެކަމަޑ

ސްޓ
ިސް 

ތިނަދޫގައި ޕޮލ
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

350,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

350,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ތިނަދޫ އެމް
.

އެން
.

ްޝަން އިމާރާތް 
ްސްޓެނ

ަސްގެ އެކ
ޔޫ ކެމްޕ

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

540,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

540,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ތިނަދޫ އެމް
.

ެން އ
.

ޭޝަން ބްލޮކް
ަސްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑ

ޔޫ ކެމްޕ
ސިޓީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ
1130

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ތިނަދޫ އެމް
.

އެން
.

ޭޝަން ބްލޮކް 
ސްޓާފް އެކަމަޑ

ަސްގެ 
ޔޫ ކެމްޕ

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

19,939,024
          

-
                     

-
                     

-
                       

19,939,024
            

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

ތިނަދޫ ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

22,500,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

22,500,000
            

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން
ާޝިއަރީ ހ

ތިނަދޫ އައު ޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

1,245,815
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,245,815
              

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

12,741
                 

-
                     

-
                     

-
                       

12,741
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

ގދ
.

ްސް ގާއިމުކުރުން
ތިނަދޫ އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ތިނަދޫ 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

707,500
               

-
                     

-
                     

-
                       

707,500
                 

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ތިނަދޫ ޒޯން 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

75,000
                 

-
                     

-
                     

-
                       

75,000
                   

ޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ތިނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

456,066
               

-
                     

-
                     

-
                       

456,066
                 

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކް
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

191,040
               

-
                     

-
                     

-
                       

191,040
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

ގދ
.

ެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން
ްސީ ފ

ތިނަދޫ ކޮވިޑް އެމަރޖެނ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,055,839
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,055,839
              

ްޝަން
ރިޓެނ

ގދ
.

ިސްޕްލާންޓް ޖެޓީ
ތިނަދޫ އައ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

10,500,000
          

-
                     

-
                     

-
                       

10,500,000
            

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ތިނަދޫ އަލަށް ހިއްކި ބިމުގައި ކަރަންޓު އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
، ހައ ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ަސްޓްރިއަލް ޒޯން ބިން ހިއްކުން
ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށީގައި އިންޑ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ގދ
.

ސަރަހައްދީ ބަނދަރު ގާއިމުކުރުން
ތިނަދޫ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

11,250,000
          

11,250,000
        

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި އަދި ކުރީގެ ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

2,000,000
            

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ތިނަދޫ މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ގދ
.

ސަރަހައްދު ރިވެންޓްމަންޓް ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުން
ތިނަދޫ ދެކުނު 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,817,052
            

1,817,052
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން 
 -

ޭސް 
ފ

2
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

32,898,618
          

32,898,618
        

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ެހުން  ަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖ

މަގުހެދުމުގެ މ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

20,181,579
         

-
                    

-
                    

-
                       

20,181,579
           

ދ ގ
.

މާވަރުލު

20,181,579
          

-
                     

-
                     

-
                       

20,181,579
            

ހިނގަމުންދާ
ގދ
.

މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

121,992,631
       

7,721,332
         

14,562,152
      

40,550,139
         

59,159,008
           

ީ ސިޓ
ފުވައްމުލައް 

1,335,770
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,335,770
              

ހިނގަމުންދާ
ފުވައްމުލައް އެމް
ޖޭ.

.
ަސް ހޯލް

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
އެމް 

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,400,000
              

އަލަށްފަށާ
ސްކޫލް 

ހާފިޒު އަހުމަދު 
16

ާސްރޫމްގެ 
 ކްލ

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,550,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,550,000
              

އަލަށްފަށާ
ސްކޫލް 

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން 
16

ާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް 
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,400,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,400,000
              

އަލަށްފަށާ
ަސް ހޯލް 

ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ައް  ފުވައްމުލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ޏ

އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 
12

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,715,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,715,000
              

އަލަށްފަށާ
ުޝަން ގާއިމްކުރުން 

ްސްޓިޓިއ
ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިނ

ފުވައްމުލަކުގައި 
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކ
މިނ

1129

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ފުވައްމުލަކުގައި އައި
.

.ސީ
ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާރާތް ގާއިމްކުރުން

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

5,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން

ފުވައްމުލައް ހ
ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

މިނ
1163

953,717
               

-
                     

-
                     

-
                       

953,717
                 

ހިނގަމުންދާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ނޑު އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަ
ފުވައްމުލައް ހޯދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ސްޓޭޑިއަމް ގާއިމުކުރުން

ސިޓީ 
ފުވައްމުލަށް 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ް ތަރައްގީކުރުން ސިންތެޓިކް ޓްރެކ

ފުވައްމުލަކު 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ްސަލް ދަ
ފުވައްމުލައް ދިގުވާޑު ފުޓ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

4,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

4,000,000
              

އަލަށްފަށާ
ނޑު ތަރައްގީކުރުން

ނޑިގަން އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަ
ފުވައްމުލައް ދޫ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
ސިޓީ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން

ފުވައްމުލައް 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

250,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

250,000
                 

އަލަށްފަށާ
ޝެކް ގާއިމުކުރުން

ސާރފް 
ސިޓީ 

ފުވައްމުލައް 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

390,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

390,000
                 

އަލަށްފަށާ
ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން

ސިޓީ 
ފުވައްމުލައް 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

7,500,000
            

-
                     

-
                     

7,500,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
ސްވިމިންގޕޫލް ތަރައްގީކުރުން

ފުވައްމުލައް 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

1,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ްސް ތަރައްގީކުރުން

ްސް ކޮމްޕްލެކ
ސްޕޯޓ

ފުވައްމުލައް 
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

955,889
               

-
                     

-
                     

-
                       

955,889
                 

ހިނގަމުންދާ
ްސް
ްސްކޭޕް އަދި ފެނ

ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑ
ފުވައްމުލަކު ފްލެޓް 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

21,340,519
          

-
                     

-
                     

-
                       

21,340,519
            

ހިނގަމުންދާ
ފުވައްމުލައް މަގު ހެދުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224
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ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

415,787
               

-
                     

-
                     

-
                       

415,787
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ަސް ހޯލް

ިސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ހިތަދޫ އައްޑޫ ހައ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

3,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ސްކޫލް 

އައްޑޫ ހައި 
12

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސްކޫލް 
ހިތަދޫ ނޫރާނީ 

12
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސްކޫލް 
ހިތަދޫ 

12
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސްކޫލް 
ޝަރަފުއްދީން 

ހިތަދޫ 
18

ާސްރޫމްގެ 
 ކްލ

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ސ

ހިތަދޫގައި އެމް
.

އެން
.

ުސް އިމާރާތްކުރުން
ޔޫ ގްރީން ހައ

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

23,334,390
          

-
                     

-
                     

-
                       

23,334,390
            

އަލަށްފަށާ
.އޭ

.އީ
އެޗް ގައި ކެތްލެބް ގާއިމުކުރުމާއި، ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ހައިޕަބެރިކް ޗެމްބަރ ހެދުން

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

303,060
               

-
                     

-
                     

-
                       

303,060
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ހިތަދޫގައި 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

34,270,336
          

-
                     

-
                     

32,330,506
          

1,939,830
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

120,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

120,000
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން

ހިތަދޫ ކޮވިޑް ކަރަންޓީން ފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ސ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ސ

ހިތަދޫ ކުރީގެ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,000,000
            

3,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ސ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިތަދޫ އުތުރު ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,700,000
              

އަލަށްފަށާ
ިސްޓްރިކްޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން

ޫސިޓީ ޑ
އައްޑ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

1264

3,843,584
            

-
                     

3,843,584
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިތަދޫ ގޭދޮށު މ

ްސިލްގެ އިދާރާ
ސިޓީ ކައުނ

އައްޑޫ 
1277

3,832,032
            

-
                     

3,832,032
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ްސިލްގެ އިދާރާ

ސިޓީ ކައުނ
އައްޑޫ 

1277

2,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,500,000
              

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ަސް 

ހިތަދޫ އެލްޑަރލީ ވެލްނ
ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ސިޓީގެ 

އައްޑޫ 
4

 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,953,699
         

-
                    

7,675,616
         

-
                       

9,278,083
             

ސ .
މަރަދޫ

1,079,375
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,079,375
              

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް 
މަރަދޫ 

(
12

ާސް ރޫމް
 ކްލ

)
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

މަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

786,340
               

-
                     

-
                     

-
                       

786,340
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ްޝަން

ަކ ްސްޓްރ
މަރަދޫ ބަނދަރު ރީކޮނ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,412,368
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,412,368
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ްޝަން

ްސްޓްރަކ
މަރަދޫ ބޭރު ތޮށި ރީކޮނ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
މަރަދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ސ

ަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
މަރަދޫ މ

ްޓް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ގަވަރމަނ
1276

3,843,584
            

-
                     

3,843,584
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
މަރަދޫ ގޭދޮށު މ

ްސިލްގެ އިދާރާ
ސިޓީ ކައުނ

އައްޑޫ 
1277

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

15,644
                 

-
                     

-
                     

-
                       

15,644
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ޏ
ެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން

ފުވައްމުލަކު ކޮވިޑް ކަރަންޓީން ފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

52,333,623
          

7,721,332
          

14,562,152
        

30,050,139
          

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއު

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މ
ފުވައްމުލައް ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ފުވައްމުލައް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހެދުން

ފުވައްމުލައް 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

485,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

485,000
                 

އަލަށްފަށާ
ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

580,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

580,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
ަސްޖިދުއް ހުދާ އިމާރާތްކުރުން

ފުވައްމުލައް މ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ްރީ އޮފް އ ިސްޓ
މިނ

1240

2,887,469
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,887,469
              

ޓެންޑަރިންގ
ފުވައްމުލައް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

537,321,259
       

-
                    

-
                    

497,781,600
       

39,539,659
           

ީ ސިޓ
އައްޫޑ 

7,541,179
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,541,179
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ީސް އިމާރާތް 

ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފ
ްސް 

ަސްޓަމ
ކ

 -
ސިޓީ

އައްޑޫ 
ިސް
ސަރވ

ްސް 
ަސްޓަމ

ްސް ކ
މޯލްޑިވ

1008

1,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,700,000
              

އަލަށްފަށާ
ސިޓީ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން

އައްޑޫ 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

284,406,480
        

-
                     

-
                     

268,308,000
        

16,098,480
            

ޓެންޑަރިންގ
ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

އައްޑޫ 
  -

ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

އޮފް ނ ިސްޓްރީ 
މިނ

1224

206,700,000
        

-
                     

-
                     

195,000,000
        

11,700,000
            

ޓެންޑަރިންގ
ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

އައްޑޫ 
 -

މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

34,473,600
          

-
                     

-
                     

34,473,600
          

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ެސިލިޓީ

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފ
ސިޓީ ރީޖަނަލް ވ

އައްޑޫ 
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

2,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,500,000
              

ހިނގަމުންދާ
ސިޓީ އަމާން ހިޔާ ތަރައްގީކުރުން

އައްޑޫ 
ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

ެންޑަރިންގ ޓ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,068,490
         

5,051,396
         

3,832,032
         

-
                       

5,185,062
             

ސ .
މީދޫ

1,260,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,260,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

225,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

225,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ސ

ނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ްސަލްދަ

މީދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,700,062
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,700,062
              

ހިނގަމުންދާ
.ސ

މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭކޮށް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ްޓްރީ އޮފް ނ ިސ
މިނ

1224

5,051,396
            

5,051,396
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މީދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
މީދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

3,832,032
            

-
                     

3,832,032
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ްސިލްގެ އިދާރާ

ސިޓީ ކައުނ
އައްޑޫ 

1277

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ސ
ހުޅުދޫ އަދި 

.
މީދޫ މަގު ހެދުން 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

99,759,189
         

4,000,000
         

7,675,616
         

35,330,506
         

52,753,067
           

ސ .
ހިތަދޫ

1,120,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,120,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޭޝަން 

ްސީ އޮޕަރ
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެނ

ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެޝަނަލް ޑިޒ

ނ
1014

1,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,700,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ިސް އެކަމަޑ

ހިތަދޫގައި ޕޮލ
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

420,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

420,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ސ

ީސް އިމާރާތް
ޭޝަން އޮފ

ހިތަދޫ އިމިގްރ
ޭޝަން

ްސް އިމިގްރ
މޯލްޑިވ

1029
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ްާރމް
ްޮރގ
 ޕ

ްޓ ްނ
ޓްަމ
ެްސ
ިްނވ

 އ
ަޓރ
ެސކް

ިކް 
ްލ ބ

ަޕ
6

ޖުމުލަ
ަސްޓް ފަންޑު

ޓްރ
ހިލޭ އެހީ

ލޯނު
ެސްޓިކް

ޑޮމ
ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

415,787
               

-
                     

-
                     

-
                       

415,787
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ަސް ހޯލް

ިސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕ
ހިތަދޫ އައްޑޫ ހައ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

3,600,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,600,000
              

އަލަށްފަށާ
ސްކޫލް 

އައްޑޫ ހައި 
12

ާސްރޫމް އިމާރާތް
 ކްލ

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސްކޫލް 
ހިތަދޫ ނޫރާނީ 

12
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސްކޫލް 
ހިތަދޫ 

12
ާސްރޫމް އިމާރާތް

 ކްލ
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސްކޫލް 
ޝަރަފުއްދީން 

ހިތަދޫ 
18

ާސްރޫމްގެ 
 ކްލ

3
 ބުރި އިމާރާތް

ޭޝަން 
ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ

މިނ
1058

300,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

300,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ސ

ހިތަދޫގައި އެމް
.

އެން
.

ުސް އިމާރާތްކުރުން
ޔޫ ގްރީން ހައ

ސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރ

1130

23,334,390
          

-
                     

-
                     

-
                       

23,334,390
            

އަލަށްފަށާ
.އޭ

.އީ
އެޗް ގައި ކެތްލެބް ގާއިމުކުރުމާއި، ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ހައިޕަބެރިކް ޗެމްބަރ ހެދުން

ިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 
މިނ

1163

303,060
               

-
                     

-
                     

-
                       

303,060
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން ހިތަދޫ ޒުވާނުންގެ މ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

3,000,000
            

-
                     

-
                     

3,000,000
            

-
                         

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން
ހިތަދޫގައި 

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

34,270,336
          

-
                     

-
                     

32,330,506
          

1,939,830
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް

ހިތަދޫ ރީޖަނަްލ ހ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

120,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

120,000
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން

ހިތަދޫ ކޮވިޑް ކަރަންޓީން ފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

1,000,000
            

1,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
.ސ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

3,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

3,000,000
              

ެންޑަރިންގ ޕްރީޓ
.ސ

ހިތަދޫ ކުރީގެ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

3,000,000
            

3,000,000
          

-
                     

-
                       

-
                         

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
.ސ

ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން
ހިތަދޫ އުތުރު ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ ގިރާ 

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

5,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

5,700,000
              

އަލަށްފަށާ
ިސްޓްރިކްޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން

ޫސިޓީ ޑ
އައްޑ

ޭޝަން
ިސްޓްރ

ީޝަލް އެޑްމިނ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ

1264

3,843,584
            

-
                     

3,843,584
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
ހިތަދޫ ގޭދޮށު މ

ްސިލްގެ އިދާރާ
ސިޓީ ކައުނ

އައްޑޫ 
1277

3,832,032
            

-
                     

3,832,032
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ްސިލްގެ އިދާރާ

ސިޓީ ކައުނ
އައްޑޫ 

1277

2,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,500,000
              

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން
ަސް 

ހިތަދޫ އެލްޑަރލީ ވެލްނ
ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ސިޓީގެ 

އައްޑޫ 
4

 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

16,953,699
         

-
                    

7,675,616
         

-
                       

9,278,083
             

ސ .
މަރަދޫ

1,079,375
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,079,375
              

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް 
މަރަދޫ 

(
12

ާސް ރޫމް
 ކްލ

)
ޭޝަން 

ިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކ
މިނ

1058

1,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,500,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ނޑު ތަރައްގީކުރުން
މަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ

ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ސްޕޯރޓ

ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 
މިނ

1215

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

މަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

786,340
               

-
                     

-
                     

-
                       

786,340
                 

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ްޝަން

ަކ ްސްޓްރ
މަރަދޫ ބަނދަރު ރީކޮނ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,412,368
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,412,368
              

ްޝަން
ރިޓެނ

.ސ
ްޝަން

ްސްޓްރަކ
މަރަދޫ ބޭރު ތޮށި ރީކޮނ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

2,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
މަރަދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

500,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

500,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ސ

ަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން
މަރަދޫ މ

ްޓް އޮތޯރިޓީ ލޯކަލް ގަވަރމަނ
1276

3,843,584
            

-
                     

3,843,584
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ަސް ޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން
މަރަދޫ ގޭދޮށު މ

ްސިލްގެ އިދާރާ
ސިޓީ ކައުނ

އައްޑޫ 
1277

6.
7 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
ޖުމުލަ ބަ

ަސްޓް ފަންޑު
ޓްރ

ހިލޭ އެހީ
ލޯނު

ެސްޓިކް
ޑޮމ

ަސް
ސްޓެޓ

ނަން
ރަށް

ީސް
އޮފ

ބއ

15,644
                 

-
                     

-
                     

-
                       

15,644
                   

ްޝަން
ރިޓެނ

.ޏ
ެސިލިޓީ އިމާރާތްކުރުން

ފުވައްމުލަކު ކޮވިޑް ކަރަންޓީން ފ
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

52,333,623
          

7,721,332
          

14,562,152
        

30,050,139
          

-
                         

ޓެންޑަރިންގ
ަޝްރޫއު

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މ
ފުވައްމުލައް ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

200,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

200,000
                 

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ފުވައްމުލައް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,800,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,800,000
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ސެންޓްރަލް ފެރީ ޓާރމިނަލް ހެދުން

ފުވައްމުލައް 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

485,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

485,000
                 

އަލަށްފަށާ
ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

580,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

580,000
                 

ޓެންޑަރިންގ
ަސްޖިދުއް ހުދާ އިމާރާތްކުރުން

ފުވައްމުލައް މ
ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

ިސްޓްރީ އޮފް އ
މިނ

1240

2,887,469
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,887,469
              

ޓެންޑަރިންގ
ފުވައްމުލައް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

ހިނގަމުންދާ
1500

ަޝްރޫއު 
ުސިންގ ޔުނިޓް މ

 ހައ
 -

ޭސް 
ފ

2 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ސް 

ްޝަން އޮފް ހާބާރ
ްސްޓްރަކ

ރީކޮނ
(

އައި
ޑީ.

ބީ.
) 

1
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

537,321,259
       

-
                    

-
                    

497,781,600
       

39,539,659
           

ސިޓީ
އައްޫޑ 

7,541,179
            

-
                     

-
                     

-
                       

7,541,179
              

ޕްރީޓެންޑަރިންގ
ީސް އިމާރާތް 

ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފ
ްސް 

ަސްޓަމ
ކ

 -
ސިޓީ

އައްޑޫ 
ިސް
ސަރވ

ްސް 
ަސްޓަމ

ްސް ކ
މޯލްޑިވ

1008

1,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,700,000
              

އަލަށްފަށާ
ސިޓީ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން

އައްޑޫ 
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

284,406,480
        

-
                     

-
                     

268,308,000
        

16,098,480
            

ޓެންޑަރިންގ
ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

އައްޑޫ 
  -

ބިން ހިއްކުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

206,700,000
        

-
                     

-
                     

195,000,000
        

11,700,000
            

ޓެންޑަރިންގ
ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

އައްޑޫ 
 -

މަގު ހެދުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

34,473,600
          

-
                     

-
                     

34,473,600
          

-
                         

ހިނގަމުންދާ
ެސިލިޓީ

ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފ
ސިޓީ ރީޖަނަލް ވ

އައްޑޫ 
ިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

މިނ
1229

2,500,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,500,000
              

ހިނގަމުންދާ
ސިޓީ އަމާން ހިޔާ ތަރައްގީކުރުން

އައްޑޫ 
ަސް
ިސ
ސަރވ

ޯޝަލް 
ސ
ިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް 

މިނ
1510

ޓެންޑަރިންގ
ްސް ޕްރޮޖެކްޓް 

ެސިލިއަނ
ްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރ

މޯލްޑިވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

14,068,490
         

5,051,396
         

3,832,032
         

-
                       

5,185,062
             

.ސ
މީދޫ

1,260,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,260,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

225,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

225,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ސ

ނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން
ްސަލްދަ

މީދޫ ފުޓ
ްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

ސްޕޯރޓ
ިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، 

މިނ
1215

2,700,062
            

-
                     

-
                     

-
                       

2,700,062
              

ހިނގަމުންދާ
.ސ

މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭކޮށް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ާސްޓްރަކްޗަރ

ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ
ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ

ިސްޓްރީ އޮފް ނ
މިނ

1224

5,051,396
            

5,051,396
          

-
                     

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން
މީދޫ ގޮ

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

1,000,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,000,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
މީދޫ މ

ިސްލާމިކް އެފެއާޒް 
ިސްޓްރީ އޮފް އ

މިނ
1240

3,832,032
            

-
                     

3,832,032
          

-
                       

-
                         

ހިނގަމުންދާ
.ސ

މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން
ްސިލްގެ އިދާރާ

ސިޓީ ކައުނ
އައްޑޫ 

1277

ހިނގަމުންދާ
.ސ

ސ
ހުޅުދޫ އަދި 

.
މީދޫ މަގު ހެދުން 
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

ހިނގަމުންދާ
ޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

ޭޝަން އެންޑް ވ
ސެނިޓ

ސަޕްލައި 
ިޝަން އޮފް ވޯޓަރ 

ޕްރޮވ
1

ާސްޓްރަކްޗަރ
ުސިންގ އެންޑް އިންފްރ

ެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައ
ިސްޓްރީ އޮފް ނ

މިނ
1224

99,759,189
         

4,000,000
         

7,675,616
         

35,330,506
         

52,753,067
           

ސ .
ހިތަދޫ

1,120,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,120,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން
ޭޝަން 

ްސީ އޮޕަރ
ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެނ

ާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ެޝަނަލް ޑިޒ

ނ
1014

1,700,000
            

-
                     

-
                     

-
                       

1,700,000
              

އަލަށްފަށާ
.ސ

ޭޝަން އިމާރާތްކުރުން
ިސް އެކަމަޑ

ހިތަދޫގައި ޕޮލ
ިސް
ސަރވ

ިސް 
ްސް ޕޮލ

މޯލްޑިވ
1027

420,000
               

-
                     

-
                     

-
                       

420,000
                 

އަލަށްފަށާ
.ސ

ީސް އިމާރާތް
ޭޝަން އޮފ

ހިތަދޫ އިމިގްރ
ޭޝަން

ްސް އިމިގްރ
މޯލްޑިވ

1029
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އެހެނިހެން މަޝްރޫއު 7
2023 - 2019

2023 2022 2021 2020 2019

841,837,470      822,278,314      1,110,672,392   2,043,688,271   619,528,340      

612,293,640       631,304,606       850,157,765       1,794,872,632    521,140,302       

96,697,704         101,216,616       107,984,114       156,350,952       91,391,758         

132,846,126       89,757,092         152,530,513       92,464,687         6,996,280           

2023 2022 2021 2020 2019

612,293,640      631,304,606      850,157,765      1,794,872,632   521,140,302      

-                      -                      51,176,934         17,616,435         45,512,356         1244

-                      -                      -                      42,275,730         -                      1013

-                      -                      -                      1,420,397           -                      1029

-                      -                      -                      852,884,226       -                      1014

-                      19,684,000         22,000,000         32,465,961         16,623,177         1027

-                      3,815,414           5,087,219           5,673,791           39,844,616         1058

-                      -                      -                      -                      89,970                1062

607,293,640       578,374,897       550,833,234       378,646,019       410,023,162       1129

-                      -                      12,000,000         7,073,601           -                      1147

5,000,000           10,000,000         200,000,000       308,901,335       -                      1163

-                      -                      -                      112,657,482       -                      1166

-                      -                      -                      10,344,775         -                      1250

-                      -                      -                      883,581              3,727,449           1202

-                      -                      -                      86,977                451,886              1271

-                      -                      -                      540,000              -                      1224

-                      19,430,295         6,060,378           10,439,940         -                      1011

-                      -                      3,000,000           9,406,846           4,846,018           1233

-                      -                      -                      -                      21,668                1229

-                      -                      -                      1,000,000           -                      1510

-                      -                      -                      2,555,536           -                      1192

2023 2022 2021 2020 2019

96,697,704        101,216,616      107,984,114      156,350,952      91,391,758        

-                      -                      -                      -                      5,043                  1505

972,268              14,584,024         10,665,527         89,749,387         31,217,001         1272

-                      -                      -                      350,198              1,909,921           1014

200,000              200,000              200,000              200,000              1,488,675           1027
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2023 2022 2021 2020 2019

-                      -                      -                      -                      9,975                  1008

600,000              575,000              550,000              3,221,201           2,845,637           1058

2,500,000           2,500,000           2,500,000           2,423,016           3,802,901           1500

39,083,493         26,055,662         13,027,831         26,079,029         1,586,773           1129

180,000              150,000              9,352,000           17,985,694         2,593,216           1163

1,890,000           1,840,000           1,800,000           670,000              7,712,254           1164

5,000,000           10,000,000         34,364,666         2,522,938           1,930,916           1202

-                      -                      -                      -                      24,310                1271

20,000,000         20,000,000         20,000,000         -                      -                      1224

343,000              289,000              185,000              145,052              1,129,531           1011

5,706,010           3,837,340           1,968,670           1,432,335           2,503,830           1233

4,842,933           9,650,590           5,380,420           9,840,588           31,469,768         1229

-                      -                      300,000              46,721                160,528              1231

15,380,000         11,535,000         7,690,000           1,684,793           1,001,479           1510

2023 2022 2021 2020 2019

132,846,126      89,757,092        152,530,513      92,464,687        6,996,280           

19,697,702         19,697,702         22,644,131         28,648,072         -                      1272

51,279,250         8,546,542           51,279,250         -                      -                      1129

32,924,781         32,924,781         42,725,781         62,723,659         -                      1163

21,000,000         23,684,120         34,364,666         1,092,956           6,996,280           1202

7,944,393           4,903,947           1,516,685           -                      -                      1233

7.
1 
ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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2023 - 2019

2023
2022

2021
2020

2019

612,293,640
      

631,304,606
      

850,157,765
      

1,794,872,632
   

521,140,302
      

-
                      

-
                      

51,176,934
        

17,616,435
        

45,512,356
        

1244

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

45,512,356
         

P-ELC001-001

-
                       

-
                       

51,176,934
         

17,616,435
         

-
                       

P-ELC001-002

-
                      

-
                      

-
                      

42,275,730
        

-
                      

1013

-
                       

-
                       

-
                       

42,275,730
         

-
                       

P-CRN001-003

-
                      

-
                      

-
                      

1,420,397
          

-
                      

1029

-
                       

-
                       

-
                       

1,420,397
           

-
                       

P-CRN001-004

-
                      

-
                      

-
                      

852,884,226
      

-
                      

1014

-
                       

-
                       

-
                       

852,884,226
       

-
                       

P-CRN001-005

-
                      

19,684,000
        

22,000,000
        

32,465,961
        

16,623,177
        

1027

-
                       

-
                       

-
                       

24,630,176
         

-
                       

P-CRN001-006

-
                       

3,724,000
           

5,500,000
           

3,335,035
           

11,847,850
         

P-M
PS001-100

-
                       

3,960,000
           

3,000,000
           

3,000,750
           

3,291,282
           

P-M
PS004-001

-
                       

-
                       

1,500,000
           

1,500,000
           

1,484,045
           

P-M
PS010-001

-
                       

12,000,000
         

12,000,000
         

-
                       

-
                       

P-POL009-001

-
                      

3,815,414
          

5,087,219
          

5,673,791
          

39,844,616
        

1058

-
                       

3,815,414
           

5,087,219
           

5,673,791
           

39,844,616
         

P-M
OE076-001
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2023
2022

2021
2020

2019

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

89,970
                

1062

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

89,970
                

P-M
OE074-001

607,293,640
      

578,374,897
      

550,833,234
      

378,646,019
      

410,023,162
      

1129

-
                       

-
                       

-
                       

3,400,000
           

-
                       

P-CRN001-013

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

879,334
              

P-M
HE001-100

215,573,509
       

205,308,104
       

195,531,527
       

139,766,878
       

85,033,582
         

P-SCP001-001

-
                       

-
                       

-
                       

1,305,919
           

5,138,129
           

P-SCP001-002

39,003,937
         

37,146,607
         

35,377,721
         

33,090,481
         

39,360,590
         

P-SCP001-004

111,473,828
       

106,165,551
       

101,110,048
       

59,568,198
         

33,041,131
         

P-SCP001-005

207,737,546
       

197,845,282
       

188,424,078
       

135,096,277
       

233,736,804
       

P-SLS001-001

33,504,820
         

31,909,353
         

30,389,860
         

6,418,266
           

12,833,592
         

P-SCP001-003

-
                      

-
                      

12,000,000
        

7,073,601
          

-
                      

1147

-
                       

-
                       

12,000,000
         

-
                       

-
                       

P-ACT005-001

-
                       

-
                       

-
                       

7,073,601
           

-
                       

P-CRN001-011

5,000,000
          

10,000,000
        

200,000,000
      

308,901,335
      

-
                      

1163

5,000,000
           

10,000,000
         

200,000,000
       

308,901,335
       

-
                       

P-CRN001-001

-
                      

-
                      

-
                      

112,657,482
      

-
                      

1166

-
                       

-
                       

-
                       

112,657,482
       

-
                       

P-CRN001-007

-
                      

-
                      

-
                      

10,344,775
        

-
                      

1250

-
                       

-
                       

-
                       

10,344,775
         

-
                       

P-CRN001-009

-
                      

-
                      

-
                      

883,581
              

3,727,449
          

1202

-
                       

-
                       

-
                       

883,581
              

3,727,449
           

P-M
ED005-200

7.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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2019
 - 

2023
(

)

2023
2022

2021
2020

2019

96,697,704
         

101,216,616
      

107,984,114
      

156,350,952
      

91,391,758
         

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

5,043
                   

1505

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

5,043
                   

P-FPA001-100

972,268
              

14,584,024
         

10,665,527
         

89,749,387
         

31,217,001
         

1272

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

473,301
              

P-JPN001-032

972,268
              

14,584,024
         

10,665,527
         

12,663,382
         

20,086,541
         

P-M
FT009-100

-
                       

-
                       

-
                       

77,086,005
         

-
                       

P-OTH009-001

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

10,657,159
         

P-NDM
C07-100

-
                      

-
                      

-
                      

350,198
              

1,909,921
           

1014

-
                       

-
                       

-
                       

350,198
              

976,479
              

P-NDM
C05-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

60,399
                 

P-NDM
C05-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

873,043
              

P-NDM
C05-100

200,000
              

200,000
              

200,000
              

200,000
              

1,488,675
           

1027

200,000
              

200,000
              

200,000
              

200,000
              

1,434,692
           

P-M
PS009-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

53,983
                 

P-M
PS009-100

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

9,975
                   

1008

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

9,975
                   

P-M
CS003-100

600,000
              

575,000
              

550,000
              

3,221,201
           

2,845,637
           

1058

-
                       

-
                       

-
                       

31,375
                 

68,600
                 

P-M
OE014-100

-
                       

-
                       

-
                       

2,400,000
           

-
                       

P-M
OE014-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

1,109,409
           

P-M
OE014-100

2023
2022

2021
2020

2019

-
                      

-
                      

-
                      

86,977
                

451,886
              

1271

-
                       

-
                       

-
                       

86,977
                

451,886
              

P-HRDV02-002

-
                      

-
                      

-
                      

540,000
              

-
                      

1224

-
                       

-
                       

-
                       

540,000
              

-
                       

P-CRN001-008

-
                      

19,430,295
        

6,060,378
          

10,439,940
        

-
                      

1011

-
                       

19,430,295
         

6,060,378
           

10,439,940
         

-
                       

P-CNS001-001

-
                      

-
                      

3,000,000
          

9,406,846
          

4,846,018
          

1233

-
                       

-
                       

-
                       

2,289,060
           

-
                       

P-ACT004-002

-
                       

-
                       

3,000,000
           

3,662,471
           

3,760,416
           

P-M
FA001-001

-
                       

-
                       

-
                       

2,342,549
           

-
                       

P-M
FA006-004

-
                       

-
                       

-
                       

559,079
              

570,880
              

P-M
FA006-005

-
                       

-
                       

-
                       

553,687
              

514,722
              

P-M
FA038-001

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

21,668
                

1229

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

21,668
                

P-M
EE001-109

-
                      

-
                      

-
                      

1,000,000
          

-
                      

1510

-
                       

-
                       

-
                       

1,000,000
           

-
                       

P-CRN001-010

-
                      

-
                      

-
                      

2,555,536
          

-
                      

1192

-
                       

-
                       

-
                       

2,555,536
           

-
                       

P-CRN001-012
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2019
 - 

2023
(

)

2023
2022

2021
2020

2019

96,697,704
         

101,216,616
      

107,984,114
      

156,350,952
      

91,391,758
         

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

5,043
                   

1505

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

5,043
                   

P-FPA001-100

972,268
              

14,584,024
         

10,665,527
         

89,749,387
         

31,217,001
         

1272

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

473,301
              

P-JPN001-032

972,268
              

14,584,024
         

10,665,527
         

12,663,382
         

20,086,541
         

P-M
FT009-100

-
                       

-
                       

-
                       

77,086,005
         

-
                       

P-OTH009-001

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

10,657,159
         

P-NDM
C07-100

-
                      

-
                      

-
                      

350,198
              

1,909,921
           

1014

-
                       

-
                       

-
                       

350,198
              

976,479
              

P-NDM
C05-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

60,399
                 

P-NDM
C05-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

873,043
              

P-NDM
C05-100

200,000
              

200,000
              

200,000
              

200,000
              

1,488,675
           

1027

200,000
              

200,000
              

200,000
              

200,000
              

1,434,692
           

P-M
PS009-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

53,983
                 

P-M
PS009-100

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

9,975
                   

1008

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

9,975
                   

P-M
CS003-100

600,000
              

575,000
              

550,000
              

3,221,201
           

2,845,637
           

1058

-
                       

-
                       

-
                       

31,375
                 

68,600
                 

P-M
OE014-100

-
                       

-
                       

-
                       

2,400,000
           

-
                       

P-M
OE014-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

1,109,409
           

P-M
OE014-100

7.
3 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

2020
2019

-
                      

-
                      

-
                      

86,977
                

451,886
              

1271

-
                       

-
                       

-
                       

86,977
                

451,886
              

P-HRDV02-002

-
                      

-
                      

-
                      

540,000
              

-
                      

1224

-
                       

-
                       

-
                       

540,000
              

-
                       

P-CRN001-008

-
                      

19,430,295
        

6,060,378
          

10,439,940
        

-
                      

1011

-
                       

19,430,295
         

6,060,378
           

10,439,940
         

-
                       

P-CNS001-001

-
                      

-
                      

3,000,000
          

9,406,846
          

4,846,018
          

1233

-
                       

-
                       

-
                       

2,289,060
           

-
                       

P-ACT004-002

-
                       

-
                       

3,000,000
           

3,662,471
           

3,760,416
           

P-M
FA001-001

-
                       

-
                       

-
                       

2,342,549
           

-
                       

P-M
FA006-004

-
                       

-
                       

-
                       

559,079
              

570,880
              

P-M
FA006-005

-
                       

-
                       

-
                       

553,687
              

514,722
              

P-M
FA038-001

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

21,668
                

1229

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

21,668
                

P-M
EE001-109

-
                      

-
                      

-
                      

1,000,000
          

-
                      

1510

-
                       

-
                       

-
                       

1,000,000
           

-
                       

P-CRN001-010

-
                      

-
                      

-
                      

2,555,536
          

-
                      

1192

-
                       

-
                       

-
                       

2,555,536
           

-
                       

P-CRN001-012
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2023
2022

2021
2020

2019

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

22,099
                 

P-M
OH019-100

140,000
              

120,000
              

100,000
              

20,000
                 

526,520
              

P-M
OH130-100

5,000,000
           

10,000,000
         

34,364,666
         

2,522,938
           

1,930,916
           

1202

5,000,000
           

10,000,000
         

34,364,666
         

172,179
              

41,767
                 

P-DEV001-003

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

100,478
              

P-M
ED005-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

919,989
              

P-M
ED001-300

-
                       

-
                       

-
                       

2,350,759
           

868,682
              

P-M
ED002-100

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

24,310
                

1271

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

24,310
                 

P-HRDV02-001

20,000,000
         

20,000,000
         

20,000,000
         

-
                      

-
                      

1224

20,000,000
         

20,000,000
         

20,000,000
         

-
                       

-
                       

P-BRG002-001

343,000
              

289,000
              

185,000
              

145,052
              

1,129,531
           

1011

54,000
                 

52,000
                 

50,000
                 

50,125
                 

193,911
              

P-DNP003-002

39,000
                 

37,000
                 

35,000
                 

27,427
                 

25,569
                 

P-DNP003-002

250,000
              

200,000
              

100,000
              

67,500
                 

910,051
              

P-DNP003-002

5,706,010
           

3,837,340
           

1,968,670
           

1,432,335
           

2,503,830
           

1233

5,606,010
           

3,737,340
           

1,868,670
           

934,335
              

-
                       

P-ACT004-002

-
                       

-
                       

-
                       

34,276
                 

-
                       

P-M
FA014-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

270,338
              

P-M
FA016-100

-
                       

-
                       

-
                       

9,370
                   

-
                       

P-M
FA025-200

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

1,021,978
           

P-M
FA026-200

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

749,819
              

P-M
FA026-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

69,953
                 

P-M
FA012-100

-
                       

-
                       

-
                       

37,850
                 

-
                       

P-M
FA018-100

2023
2022

2021
2020

2019

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

40,800
                 

P-M
OE014-100

550,000
              

525,000
              

500,000
              

761,000
              

1,408,355
           

P-M
OE014-100

50,000
                 

50,000
                 

50,000
                 

28,826
                 

218,473
              

P-M
OE014-100

2,500,000
           

2,500,000
           

2,500,000
           

2,423,016
           

3,802,901
           

1500

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

58,190
                 

P-NIE001-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

5,330
                   

P-NIE001-100

-
                       

-
                       

-
                       

142,331
              

715,989
              

P-NIE001-100

2,500,000
           

2,500,000
           

2,500,000
           

2,280,685
           

3,023,392
           

P-NIE001-100

39,083,493
         

26,055,662
         

13,027,831
         

26,079,029
         

1,586,773
           

1129

39,083,493
         

26,055,662
         

13,027,831
         

26,079,029
         

1,586,773
           

P-M
HE001-100

180,000
              

150,000
              

9,352,000
           

17,985,694
         

2,593,216
           

1163

-
                       

-
                       

-
                       

4,088,435
           

-
                       

19
P-CRN001-014

-
                       

-
                       

-
                       

7,690,000
           

-
                       

19
1

P-CRN001-015

-
                       

-
                       

9,252,000
           

6,168,000
           

-
                       

19
2

P-CRN001-016

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

77,769
                 

P-M
OH009-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

743,025
              

P-M
OH022-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

926
                      

P-M
OH020-300

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

115,878
              

P-M
OH023-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

226,036
              

P-M
OH023-100

180,000
              

150,000
              

100,000
              

39,259
                 

1,429,582
           

P-M
OH018-200

1,890,000
           

1,840,000
           

1,800,000
           

670,000
              

7,712,254
           

1164

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

1,777,508
           

P-M
OH011-100

750,000
              

720,000
              

700,000
              

450,000
              

1,925,703
           

P-M
OH014-100

1,000,000
           

1,000,000
           

1,000,000
           

200,000
              

3,460,424
           

P-M
OH018-300
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2023
2022

2021
2020

2019

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

22,099
                 

P-M
OH019-100

140,000
              

120,000
              

100,000
              

20,000
                 

526,520
              

P-M
OH130-100

5,000,000
           

10,000,000
         

34,364,666
         

2,522,938
           

1,930,916
           

1202

5,000,000
           

10,000,000
         

34,364,666
         

172,179
              

41,767
                 

P-DEV001-003

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

100,478
              

P-M
ED005-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

919,989
              

P-M
ED001-300

-
                       

-
                       

-
                       

2,350,759
           

868,682
              

P-M
ED002-100

-
                      

-
                      

-
                      

-
                      

24,310
                

1271

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

24,310
                 

P-HRDV02-001

20,000,000
         

20,000,000
         

20,000,000
         

-
                      

-
                      

1224

20,000,000
         

20,000,000
         

20,000,000
         

-
                       

-
                       

P-BRG002-001

343,000
              

289,000
              

185,000
              

145,052
              

1,129,531
           

1011

54,000
                 

52,000
                 

50,000
                 

50,125
                 

193,911
              

P-DNP003-002

39,000
                 

37,000
                 

35,000
                 

27,427
                 

25,569
                 

P-DNP003-002

250,000
              

200,000
              

100,000
              

67,500
                 

910,051
              

P-DNP003-002

5,706,010
           

3,837,340
           

1,968,670
           

1,432,335
           

2,503,830
           

1233

5,606,010
           

3,737,340
           

1,868,670
           

934,335
              

-
                       

P-ACT004-002

-
                       

-
                       

-
                       

34,276
                 

-
                       

P-M
FA014-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

270,338
              

P-M
FA016-100

-
                       

-
                       

-
                       

9,370
                   

-
                       

P-M
FA025-200

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

1,021,978
           

P-M
FA026-200

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

749,819
              

P-M
FA026-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

69,953
                 

P-M
FA012-100

-
                       

-
                       

-
                       

37,850
                 

-
                       

P-M
FA018-100

7.
3 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

2020
2019

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

40,800
                 

P-M
OE014-100

550,000
              

525,000
              

500,000
              

761,000
              

1,408,355
           

P-M
OE014-100

50,000
                 

50,000
                 

50,000
                 

28,826
                 

218,473
              

P-M
OE014-100

2,500,000
           

2,500,000
           

2,500,000
           

2,423,016
           

3,802,901
           

1500

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

58,190
                 

P-NIE001-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

5,330
                   

P-NIE001-100

-
                       

-
                       

-
                       

142,331
              

715,989
              

P-NIE001-100

2,500,000
           

2,500,000
           

2,500,000
           

2,280,685
           

3,023,392
           

P-NIE001-100

39,083,493
         

26,055,662
         

13,027,831
         

26,079,029
         

1,586,773
           

1129

39,083,493
         

26,055,662
         

13,027,831
         

26,079,029
         

1,586,773
           

P-M
HE001-100

180,000
              

150,000
              

9,352,000
           

17,985,694
         

2,593,216
           

1163

-
                       

-
                       

-
                       

4,088,435
           

-
                       

19
P-CRN001-014

-
                       

-
                       

-
                       

7,690,000
           

-
                       

19
1

P-CRN001-015

-
                       

-
                       

9,252,000
           

6,168,000
           

-
                       

19
2

P-CRN001-016

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

77,769
                 

P-M
OH009-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

743,025
              

P-M
OH022-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

926
                      

P-M
OH020-300

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

115,878
              

P-M
OH023-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

226,036
              

P-M
OH023-100

180,000
              

150,000
              

100,000
              

39,259
                 

1,429,582
           

P-M
OH018-200

1,890,000
           

1,840,000
           

1,800,000
           

670,000
              

7,712,254
           

1164

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

1,777,508
           

P-M
OH011-100

750,000
              

720,000
              

700,000
              

450,000
              

1,925,703
           

P-M
OH014-100

1,000,000
           

1,000,000
           

1,000,000
           

200,000
              

3,460,424
           

P-M
OH018-300
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2023
2022

2021
2020

2019

32,757
                 

32,757
                 

20,000
                 

-
                       

41,648
                 

P-M
EE001-100

263,094
              

263,094
              

9,580
                   

-
                       

667,968
              

P-M
EE001-121

220,543
              

220,543
              

20,000
                 

203,304
              

274,580
              

P-M
EE001-119

450,000
              

450,000
              

80,000
                 

-
                       

2,307,206
           

P-HTE053-100

-
                       

-
                       

48,746
                 

-
                       

-
                       

P-HTE055-100

-
                       

-
                       

3,666
                   

-
                       

-
                       

P-M
EE001-100

-
                       

100,000
              

61,407
                 

-
                       

-
                       

P-M
EE001-100

-
                       

-
                       

2,539
                   

-
                       

-
                       

P-HTE057-100

2,000
                   

2,000
                   

2,000
                   

-
                       

232,118
              

P-HTE053-100

-
                       

-
                       

2,315
                   

-
                       

-
                       

P-HTE057-100

-
                       

-
                       

50,000
                 

-
                       

54,638
                 

P-HTE060-100

-
                       

-
                       

-
                       

8,950
                   

1,008,886
           

P-M
EE001-120

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

32,721
                 

P-M
EE001-100

-
                       

-
                       

20,000
                 

1,524,663
           

733,432
              

P-M
EE001-115

-
                       

-
                       

19,075
                 

2,062
                   

90,048
                 

P-M
EE004-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

242,039
              

P-M
EE001-100

-
                       

100,000
              

50,210
                 

-
                       

-
                       

P-M
EE001-100

-
                       

-
                       

20,000
                 

254,163
              

17,049
                 

P-M
EE001-100

-
                       

-
                       

-
                       

238,028
              

13,555,639
         

P-M
EE001-109

-
                      

-
                      

300,000
              

46,721
                

160,528
              

1231

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

81,009
                 

P-EPA001-200

-
                       

-
                       

100,000
              

-
                       

28,914
                 

P-EPA001-300

-
                       

-
                       

100,000
              

995
                      

25,825
                 

P-EPA001-400

-
                       

-
                       

100,000
              

-
                       

8,624
                   

P-EPA001-500

2023
2022

2021
2020

2019

100,000
              

100,000
              

100,000
              

34,605
                 

111,522
              

P-M
FA024-100

-
                       

-
                       

-
                       

178,466
              

-
                       

P-M
FA026-100

-
                       

-
                       

-
                       

107,529
              

-
                       

P-M
FA028-100

-
                       

-
                       

-
                       

75,219
                 

-
                       

P-M
FA034-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

24,188
                 

P-M
FA011-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

33,110
                 

P-M
FA015-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

53,068
                 

P-M
FA017-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

16,551
                 

P-M
FA024-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

130,435
              

P-M
FA026-100

-
                       

-
                       

-
                       

20,091
                 

21,868
                 

P-M
FA027-100

-
                       

-
                       

-
                       

594
                      

-
                       

P-M
FA028-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

1,000
                   

P-M
FA040-100

4,842,933
           

9,650,590
           

5,380,420
           

9,840,588
           

31,469,768
         

1229

-
                       

-
                       

-
                       

595,381
              

131,342
              

P-ACT001-001

-
                       

50,000
                 

50,000
                 

139,180
              

45,182
                 

P-ACT001-003

2,640,000
           

2,760,000
           

130,000
              

116,021
              

234,359
              

P-HTE053-100

-
                       

-
                       

50,281
                 

-
                       

-
                       

P-HTE067-100

34,539
                 

76,776
                 

105,181
              

565,471
              

5,273,929
           

P-M
EE001-100

200,000
              

200,000
              

200,000
              

56,112
                 

562,278
              

P-M
EE001-113

-
                       

-
                       

20,000
                 

-
                       

50,500
                 

P-M
EE001-116

1,000,000
           

1,500,000
           

500,000
              

872,781
              

248,053
              

P-M
EE001-117

-
                       

-
                       

20,000
                 

48,001
                 

2,243,711
           

P-M
EE001-118

-
                       

3,820,420
           

3,820,420
           

5,114,699
           

3,422,442
           

P-M
EE060-100

-
                       

75,000
                 

75,000
                 

101,772
              

-
                       

P-ACT001-004
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7.
3 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
2023 ބަ

2022
2021

2020
2019

32,757
                 

32,757
                 

20,000
                 

-
                       

41,648
                 

P-M
EE001-100

263,094
              

263,094
              

9,580
                   

-
                       

667,968
              

P-M
EE001-121

220,543
              

220,543
              

20,000
                 

203,304
              

274,580
              

P-M
EE001-119

450,000
              

450,000
              

80,000
                 

-
                       

2,307,206
           

P-HTE053-100

-
                       

-
                       

48,746
                 

-
                       

-
                       

P-HTE055-100

-
                       

-
                       

3,666
                   

-
                       

-
                       

P-M
EE001-100

-
                       

100,000
              

61,407
                 

-
                       

-
                       

P-M
EE001-100

-
                       

-
                       

2,539
                   

-
                       

-
                       

P-HTE057-100

2,000
                   

2,000
                   

2,000
                   

-
                       

232,118
              

P-HTE053-100

-
                       

-
                       

2,315
                   

-
                       

-
                       

P-HTE057-100

-
                       

-
                       

50,000
                 

-
                       

54,638
                 

P-HTE060-100

-
                       

-
                       

-
                       

8,950
                   

1,008,886
           

P-M
EE001-120

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

32,721
                 

P-M
EE001-100

-
                       

-
                       

20,000
                 

1,524,663
           

733,432
              

P-M
EE001-115

-
                       

-
                       

19,075
                 

2,062
                   

90,048
                 

P-M
EE004-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

242,039
              

P-M
EE001-100

-
                       

100,000
              

50,210
                 

-
                       

-
                       

P-M
EE001-100

-
                       

-
                       

20,000
                 

254,163
              

17,049
                 

P-M
EE001-100

-
                       

-
                       

-
                       

238,028
              

13,555,639
         

P-M
EE001-109

-
                      

-
                      

300,000
              

46,721
                

160,528
              

1231

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

81,009
                 

P-EPA001-200

-
                       

-
                       

100,000
              

-
                       

28,914
                 

P-EPA001-300

-
                       

-
                       

100,000
              

995
                      

25,825
                 

P-EPA001-400

-
                       

-
                       

100,000
              

-
                       

8,624
                   

P-EPA001-500

2023
2022

2021
2020

2019

100,000
              

100,000
              

100,000
              

34,605
                 

111,522
              

P-M
FA024-100

-
                       

-
                       

-
                       

178,466
              

-
                       

P-M
FA026-100

-
                       

-
                       

-
                       

107,529
              

-
                       

P-M
FA028-100

-
                       

-
                       

-
                       

75,219
                 

-
                       

P-M
FA034-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

24,188
                 

P-M
FA011-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

33,110
                 

P-M
FA015-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

53,068
                 

P-M
FA017-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

16,551
                 

P-M
FA024-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

130,435
              

P-M
FA026-100

-
                       

-
                       

-
                       

20,091
                 

21,868
                 

P-M
FA027-100

-
                       

-
                       

-
                       

594
                      

-
                       

P-M
FA028-100

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

1,000
                   

P-M
FA040-100

4,842,933
           

9,650,590
           

5,380,420
           

9,840,588
           

31,469,768
         

1229

-
                       

-
                       

-
                       

595,381
              

131,342
              

P-ACT001-001

-
                       

50,000
                 

50,000
                 

139,180
              

45,182
                 

P-ACT001-003

2,640,000
           

2,760,000
           

130,000
              

116,021
              

234,359
              

P-HTE053-100

-
                       

-
                       

50,281
                 

-
                       

-
                       

P-HTE067-100

34,539
                 

76,776
                 

105,181
              

565,471
              

5,273,929
           

P-M
EE001-100

200,000
              

200,000
              

200,000
              

56,112
                 

562,278
              

P-M
EE001-113

-
                       

-
                       

20,000
                 

-
                       

50,500
                 

P-M
EE001-116

1,000,000
           

1,500,000
           

500,000
              

872,781
              

248,053
              

P-M
EE001-117

-
                       

-
                       

20,000
                 

48,001
                 

2,243,711
           

P-M
EE001-118

-
                       

3,820,420
           

3,820,420
           

5,114,699
           

3,422,442
           

P-M
EE060-100

-
                       

75,000
                 

75,000
                 

101,772
              

-
                       

P-ACT001-004
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2023 - 2019

2023
2022

2021
2020

2019

132,846,126
      

89,757,092
         

152,530,513
      

92,464,687
         

6,996,280
           

19,697,702
         

19,697,702
         

22,644,131
         

28,648,072
         

-
                      

1272

19,697,702
         

19,697,702
         

22,644,131
         

28,648,072
         

-
                       

P-M
FT009-100

51,279,250
         

8,546,542
           

51,279,250
         

-
                      

-
                      

1129

51,279,250
         

8,546,542
           

51,279,250
         

-
                       

-
                       

P-M
HE001-100

32,924,781
         

32,924,781
         

42,725,781
         

62,723,659
         

-
                      

1163

-
                       

-
                       

9,801,000
           

49,005,000
         

-
                       

P-CRN001-014

32,924,781
         

32,924,781
         

32,924,781
         

13,718,659
         

-
                       

P-CRN001-014

21,000,000
         

23,684,120
         

34,364,666
         

1,092,956
           

6,996,280
           

1202

21,000,000
         

23,684,120
         

34,364,666
         

172,179
              

41,767
                 

P-DEV001-003

-
                       

-
                       

-
                       

920,777
              

6,954,513
           

P-M
ED005-200

7,944,393
           

4,903,947
           

1,516,685
           

-
                      

-
                      

1233

7,944,393
           

4,903,947
           

1,516,685
           

-
                       

-
                       

P-ACT004-002

2023
2022

2021
2020

2019

-
                       

-
                       

-
                       

43,500
                 

14,081
                 

P-EPA001-400

-
                       

-
                       

-
                       

2,226
                   

-
                       

P-EPA001-400

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

2,075
                   

P-EPA001-400

15,380,000
         

11,535,000
         

7,690,000
           

1,684,793
           

1,001,479
           

1510

15,380,000
         

11,535,000
         

7,690,000
           

-
                       

-
                       

P-ACT006-001

-
                       

-
                       

-
                       

359,085
              

-
                       

19
P-CRN001-010

-
                       

-
                       

-
                       

963,247
              

-
                       

19
P-CRN001-010

-
                       

-
                       

-
                       

362,461
              

1,001,479
           

P-M
OH015-200
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ޫރުއ
ަްޝ
 މ
ެހްނ

ެެހިނ
އ

7
7.
4 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ

2023 - 2019

2023
2022

2021
2020

2019

132,846,126
      

89,757,092
         

152,530,513
      

92,464,687
         

6,996,280
           

19,697,702
         

19,697,702
         

22,644,131
         

28,648,072
         

-
                      

1272

19,697,702
         

19,697,702
         

22,644,131
         

28,648,072
         

-
                       

P-M
FT009-100

51,279,250
         

8,546,542
           

51,279,250
         

-
                      

-
                      

1129

51,279,250
         

8,546,542
           

51,279,250
         

-
                       

-
                       

P-M
HE001-100

32,924,781
         

32,924,781
         

42,725,781
         

62,723,659
         

-
                      

1163

-
                       

-
                       

9,801,000
           

49,005,000
         

-
                       

P-CRN001-014

32,924,781
         

32,924,781
         

32,924,781
         

13,718,659
         

-
                       

P-CRN001-014

21,000,000
         

23,684,120
         

34,364,666
         

1,092,956
           

6,996,280
           

1202

21,000,000
         

23,684,120
         

34,364,666
         

172,179
              

41,767
                 

P-DEV001-003

-
                       

-
                       

-
                       

920,777
              

6,954,513
           

P-M
ED005-200

7,944,393
           

4,903,947
           

1,516,685
           

-
                      

-
                      

1233

7,944,393
           

4,903,947
           

1,516,685
           

-
                       

-
                       

P-ACT004-002

2023
2022

2021
2020

2019

-
                       

-
                       

-
                       

43,500
                 

14,081
                 

P-EPA001-400

-
                       

-
                       

-
                       

2,226
                   

-
                       

P-EPA001-400

-
                       

-
                       

-
                       

-
                       

2,075
                   

P-EPA001-400

15,380,000
         

11,535,000
         

7,690,000
           

1,684,793
           

1,001,479
           

1510

15,380,000
         

11,535,000
         

7,690,000
           

-
                       

-
                       

P-ACT006-001

-
                       

-
                       

-
                       

359,085
              

-
                       

19
P-CRN001-010

-
                       

-
                       

-
                       

963,247
              

-
                       

19
P-CRN001-010

-
                       

-
                       

-
                       

362,461
              

1,001,479
           

P-M
OH015-200
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ބަޖެޓުގެ އިތުރު މައުލޫމާތު 8
( )

2023 2022 2021

9,312,210,889   13,343,792,718  8,180,270,661   

749,340,000      500,000,000       -                     211001

749,340,000       500,000,000        -                      

3,300,000          3,300,000            3,300,000          212014

900,000              900,000                900,000              
75,000.00

600,000              600,000               600,000              
50,000.00

600,000              600,000               600,000              
50,000.00

600,000              600,000               600,000              
50,000.00

600,000              600,000               600,000              
50,000.00

18,000,000        18,000,000         18,000,000        223002

18,000,000        18,000,000          18,000,000        

500,000             500,000               500,000             223003

500,000              500,000               500,000              

20,000,000        20,000,000         20,000,000        223016

20,000,000        20,000,000          20,000,000        

154,200,000      154,200,000       154,200,000      223023

154,200,000      154,200,000        154,200,000      

11,842,000        11,842,000         11,842,000        223024

2,842,000           2,842,000            2,842,000           

9,000,000           9,000,000            9,000,000           

3,232,000          3,232,000            3,232,000          223025

1,000,000           1,000,000            1,000,000           

2,232,000           2,232,000            2,232,000           

138,600,000      158,600,000       170,600,000      223999

2,100,000           2,100,000            2,100,000           
175,000.00

2,100,000           2,100,000            2,100,000           
175,000.00

2,100,000           2,100,000            2,100,000           
175,000.00
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ުތ ޫމާ
ުއލ
 ަމ
ުތުރ

 ިއ
ުޓގެ
ަބޖެ

8

2023 2022 2021

2,100,000           2,100,000            2,100,000           

15,000,000        15,000,000          15,000,000        

20,000,000        20,000,000          20,000,000        

13,200,000        13,200,000          13,200,000        

3,000,000           3,000,000            3,000,000           

3,000,000           3,000,000            3,000,000           

60,000,000        65,000,000          70,000,000        

-                      15,000,000          30,000,000        

16,000,000        16,000,000          8,000,000           

139,570,000      141,508,628       143,399,280      227001

139,570,000      141,508,628        143,399,280      

2,800,000          2,600,000            2,300,000          227002

2,800,000           2,600,000            2,300,000           

1,503,401,471   1,511,750,273    1,319,852,428   227003

84,755,000        219,592,500        354,430,000      

720,417,500      720,417,500        556,686,250      

216,100,000      199,700,000        182,200,000      

90,500,000        74,700,000          32,800,000        

215,300,000      189,200,000        152,400,000      

169,415,813      102,479,478        37,289,285        

6,913,158           5,660,795            4,046,893           

934,707,644      1,059,780,616    1,002,813,257   227011

148,853,426      219,344,154        206,987,796      

39,570,000        33,150,000          32,610,000        

694,234,218      752,436,462        705,565,461      

34,800,000        36,800,000          38,800,000        

11,250,000        13,050,000          14,850,000        

6,000,000           5,000,000            4,000,000           

-                     -                       94,000,000        228001

-                      -                       94,000,000        

7,759,260          7,759,260            7,759,260          228007

5,000,000           5,000,000            5,000,000           

2,359,260           2,359,260            2,359,260           

400,000              400,000               400,000              

8.
1 
ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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2023 2022 2021

32,336,517        38,006,877         29,429,452        228009

32,336,517        38,006,877          29,429,452        0.1

427,703,657      427,703,657       427,703,657      228011

427,703,657      427,703,657        427,703,657      

365,000,000      365,000,000       365,248,137      228013

365,000,000      365,000,000        365,248,137      

30,000,000        30,000,000         30,000,000        228025

30,000,000        30,000,000          30,000,000        

15,000,000        15,000,000         15,000,000        228999

15,000,000        15,000,000          15,000,000        

100,000,000      100,000,000       100,000,000      281001

100,000,000      100,000,000        100,000,000      

1,537,081,047   1,788,792,034    1,395,289,687   292101

1,537,081,047   1,788,792,034     1,395,289,687   

10,000,000        10,000,000         15,000,000        424001

10,000,000        10,000,000          15,000,000        

511,993,562      596,693,562       1,359,614,372   441002

20,000,000        20,000,000          71,000,000        

-                      3,000,000            3,000,000           

-                      -                       5,000,000           

-                      -                       3,000,000           

15,000,000        15,000,000          11,000,000        

1,800,000           18,000,000          18,000,000        

40,000,000        40,000,000          45,000,000        

-                      37,000,000          37,000,000        

-                      -                       51,665,100        

-                      -                       400,000,000      

60,138,000        60,138,000          120,000,000      

-                      30,000,000          26,893,710        

250,555,562      250,555,562        250,555,562      

-                      -                       200,000,000      

14,500,000        13,000,000          7,500,000           

110,000,000      110,000,000        110,000,000      

21,730,731        21,730,731         21,268,131        442001
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ުޓގެ
ަބޖެ

8

2023 2022 2021

2,224,785           2,224,785            2,224,785           

2,611,250           2,611,250            2,611,250           

88,477                88,477                 88,477                

5,088,600           5,088,600            4,626,000           

1,548,309           1,548,309            1,548,309           

2,137,800           2,137,800            2,137,800           

3,054,000           3,054,000            3,054,000           

3,081,231           3,081,231            3,081,231           

1,527,000           1,527,000            1,527,000           

369,279              369,279               369,279              

343,000,000      343,000,000       343,000,000      721999

300,000,000      300,000,000        300,000,000      

40,000,000        40,000,000          40,000,000        

3,000,000           3,000,000            3,000,000           

588,140,000      584,505,080       79,810,000        723002

81,740,000        79,805,080          77,910,000        

503,000,000      502,000,000        -                      

900,000              1,200,000            1,400,000           

2,500,000           1,500,000            500,000              

68,080,000        71,070,000         62,460,000        723003

67,580,000        70,570,000          61,960,000        

500,000              500,000               500,000              

417,231,000      372,791,000       372,589,000      725001

413,100,000      369,100,000        368,900,000      

4,131,000           3,691,000            3,689,000           

414,908,000      391,173,000       181,699,000      725002

410,800,000      387,300,000        179,900,000      

4,108,000           3,873,000            1,799,000           

742,754,000      4,595,254,000    430,361,000      725004

735,400,000      735,400,000        426,100,000      

-                      3,852,500,000     -                      

7,354,000           7,354,000            4,261,000           

8.
1 
ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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2023 2022 2021

1,500,000,000   1,400,000,000    1,340,000,000  

1,068,476,076   1,035,553,064    1,008,724,510  213001

66,140,076         66,817,064          71,332,510        

1,002,336,000    968,736,000        937,392,000      

8,621,200           8,621,200           8,621,200         213002

8,621,200           8,621,200            8,621,200          

94,582,523        67,416,798         74,284,319       213003

8,713,644           8,780,879            4,555,517          

669,849              615,137               524,504             

552,099              628,898               911,967             

80,911,876         54,860,122          31,355,806        

2,095,200           1,360,400            27,712,480        

-                       -                       1,115,000          

1,281,133           741,500               7,329,900          

36,385                129,677               25,450               

-                       -                       152,768             

322,337              300,185               600,927             

328,320,201      288,408,938       248,369,971     213004

242,632,605       218,287,710        191,047,621      

16,057,815         12,885,485          4,460,420          

1,006,225           654,074               115,128             

23,482,194         23,727,157          19,173,102        

40,455,937         29,624,466          18,813,484        

628,560              408,120               12,470,616        

669,000              669,000               669,000             

126,403              70,475                 736,794             

396,069              321,369               213,189             
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8

2023 2022 2021

240,000              240,000               240,000             

29,640                74,412                 96,798               

1,879,920           987,842               123,406             

715,833              458,828               210,413             

8.
2 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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( )

2023 2022 2021

947,628,689      890,557,317      861,824,140      

1,892,816           1,892,816           4,520,000           1242

1,892,816           1,892,816           1,892,816           13

-                      -                      600,000              

-                      -                      2,027,184           

3,250,000           5,025,283           14,930,285        1008

-                      800,000              4,900,000           

1,500,000           1,500,000           3,359,832           

-                      975,283              3,170,453           

1,750,000            1,750,000            3,500,000            

1,993,100           1,993,100           1,993,100           1012

1,993,100           1,993,100           1,993,100           

700,000              27,229,542        28,460,767        1013

-                      15,000,000         15,000,000         

-                      11,529,542         10,070,767         

-                      -                      1,500,000           

-                      -                      1,000,000           

500,000              500,000              500,000              

-                      -                      240,000              

200,000              200,000              150,000              

-                      1,000,000           1,000,000           1014

-                      1,000,000           1,000,000           

12,329,542        18,709,542        16,550,767        1016

800,000              7,180,000           6,480,000           

11,529,542         11,529,542         10,070,767         

22,544,500        25,880,000        23,908,000        1027

7,000,000           7,000,000           4,950,000           

7,134,500           5,000,000           5,000,000           

1,000,000           4,000,000           6,548,000           

7,410,000           9,880,000           7,410,000           
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2023 2022 2021

400,000              400,000              500,000              1029

400,000              400,000              500,000              

20,200,000        42,200,000        61,500,000        1058

-                      5,000,000           5,000,000           

20,000,000         35,000,000         50,000,000         5

-                      2,000,000           4,000,000           

200,000              200,000              2,500,000           5

3,000,000           8,000,000           11,630,000        1129

-                      5,000,000           6,350,000           

3,000,000           3,000,000           3,000,000           

-                      -                      2,280,000           

-                      -                      361,664              1142

-                      -                      361,664              

-                      6,532,158           4,354,772           1147

-                      6,532,158           4,354,772           

6,000,000           16,000,000        234,949,725      1163

5,000,000           10,000,000         200,000,000       19

-                      5,000,000           10,000,000         

-                      -                      10,000,000         

-                      -                      4,402,975           

-                      -                      3,891,750           

1,000,000           1,000,000           3,600,000           

-                      -                      1,500,000           

-                      -                      1,055,000           

-                      -                      500,000              

5,250,000           5,250,000           6,016,800           1164

5,000,000           5,000,000           3,750,000           19

-                      -                      1,000,000           

-                      -                      866,800              

250,000              250,000              400,000              

-                      -                      1,140,000           1186

-                      -                      1,140,000           

500,000              500,000              3,333,173           1191

500,000              500,000              3,333,173           

8.
3 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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2023 2022 2021

6,160,000           7,380,000           6,160,000           1192

2,500,000           2,500,000           2,500,000           

3,660,000           4,880,000           3,660,000           

792,501,331      589,361,331      201,198,854      1202

28,000,000         28,000,000         84,000,000         

5,000,000           11,000,000         39,220,874         

8,000,000           8,000,000           8,000,000           

-                      25,200,000         42,000,000         

1,261,331           1,261,331           4,204,435           

750,000,000       500,660,000       660,000              

-                      -                      3,873,545           

-                      15,000,000         18,000,000         

240,000              240,000              1,240,000           

-                      -                      900,000              1211

-                      -                      900,000              

6,412,500           5,700,000           2,137,500           1215

6,412,500           5,700,000           2,137,500           

-                      -                      15,000,000        1224

-                      -                      15,000,000         

-                      14,327,755        45,961,827        1229

-                      10,408,500         20,817,000         

-                      -                      1,716,000           

-                      2,956,045           8,868,134           

-                      963,210              14,560,693         1

3,618,150           3,618,150           9,868,058           1233

-                      -                      3,249,908           

-                      -                      3,000,000           

3,618,150           3,618,150           3,618,150           

33,920,000        43,300,890        39,136,998        1238

7,500,000           15,000,000         15,000,000         

15,420,000         15,420,000         15,420,000         

11,000,000         11,000,000         5,000,000           

-                      806,090              1,209,134           
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2023 2022 2021

-                      590,830              1,378,602           

-                      483,970              1,129,262           

300,000              300,000              1,500,000           1239

300,000              300,000              1,500,000           

-                      -                      4,270,000           1240

-                      -                      2,920,000           

-                      -                      500,000              

-                      -                      550,000              

-                      -                      300,000              

-                      -                      725,000              1257

725,000              

16,000,000        46,000,000        59,665,100        1265

16,000,000         16,000,000         8,000,000           

30,000,000         30,000,000         

-                      21,665,100         

-                      -                      1,500,000           1271

-                      -                      1,500,000           

-                      9,300,000           9,300,000           1276

-                      9,300,000           9,300,000           

-                      -                      1,800,000           1498

-                      -                      1,800,000           

10,278,000        10,278,000        46,778,000        1510

-                      -                      25,000,000         

5,000,000           5,000,000           7,000,000           

-                      -                      4,500,000           

4,000,000           4,000,000           7,000,000           

-                      -                      2,000,000           

1,278,000           1,278,000           1,278,000           

378,750              378,750              773,750              1522

-                      -                      395,000              

378,750              378,750              378,750              

8.
3 

ވަލު
 ތާ
ޖެޓު
 ބަ
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2021

8,383,289,973
 

43,629
 

14,771,832
 

66
   

1,262,344,185
 

5,728
 

782,778,403
 

4,139
 

73,986,865
 

202
 

88,518,510
 

89
  

2,154,479,776
 

9,399
 

3,623,465,857
 

23,039
 

382,944,545
 

967
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