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c
ަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ްޕރޮގްރާމް )ޕީީ.އެސް.އައި.ޕީީ(
ލިކް ސެކްޓރ
ޕަބްލ
 2013ން  22015ށް
2
ތަޢާރަފް
ޕަބްލިކް ސެކްޓަަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕް ރޮގްރާމް )ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( އަކީ ދައުލަ ު
ތގެ އެކި
ެނގޮތަށް ސީދާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން
ޝރޫޢުތައް ހިމނޭ
މުއައްސަސާ ތަކުން ހި ންގާ ތަރައްޤީގެ އިންވެސްޓްމަންޓް މަ ް
ޝްރޫޢުތަކާއި ލޯން އަދި ބޭރުގެ އެހީގެ ދަށުން
ކުރިޔަށް އޮތް  3އަ ަހރަށް ޚަރަދުކުރާ ގޮތަށް ރޭވިފައިވާ މަޝ
ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ަ
މޝްރޫޢު ތަކެވެެ.
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ .ގެ މަޝްރޫޢުތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ މައިގަނޑު
ަރ  422ގައި ހިމެނޭ ޚަރަދުތަކެވެ.
 9ބަޔަކަށެވެ .އެއީ ބަ ޖެޓް ޚަރަދު ކޯޑް ނަންބަރ  421އާއި ކޯޑް ނަންބރ
ައ ހިމެނެނީ ބިންހިއްކުމާއ ،ި،ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި ،ކަ ނޑާއި ވައިގެ ބަނދަރު ހެދުމާއި،
އ
އޭގެތެރޭގ ި
އ ބެހޭ
ކަރަންޓް ވިއުގައާއި ،ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫޢުތަކާއި އަދި އެހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި
މަޝްރޫޢުތަކެވެ.
ޕރޮގްރާމް
ޓރ އިންވެސްޓްމަންޓް ް
ބލިކް ސެކްޓަ
 20100ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ޕަ ް
ރގްރާމްގެ
ިނގަމުންދަނީ އޮފީސް އޮފް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕް ޮ
ިނގާ ގޮތް ެބލުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހނ
ހިނގާނުހނ
ދަށުންނެވެ .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުތައް ކުރިޔަށްދާ މިންވަރު ވަޒަ ންކުރުމާއި މޝް
ަޝރޫޢަށް ކަ ނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ
ލކުރުމަށް
އިން މަޝްރޫޢުގެ މަ ސައްކަތް ހިންގުމަށް ބާރުއެޅުމާއި ،މަޝްރޫޢު ހިންގުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައް ު
ޝްރޫޢުގެ
ސ.އައި.ޕީ .އިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި ޤައުމީ ތަރައްޤީގެ މަޝ
ދއެވެ .ޕީ.އެސް
މަސައްކަތްކުރެވެމުން ެ
ޕރޮގްރާމް
މަޤުޞަދު ޙާޞިލްވާ މިންވަރު ދެނެގަތުމާއި ސެކްޓޮރަލް އަދި މަލްޓި ސެކްޓޮރަލް މަޝްރޫޢުތަކާއި ް
ތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަ ދަލުތައް ދެނެގަތުމަށް ފަސޭހަވެގެން ދެއެވެ..
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ .މަޝް ރޫޢުތައް އެކުލަވާލުން.
ކ
 20133ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ އެ ި
މުއައްސަސާތަކަށް މިއަ ހަރު ހުޅުވާލިއިރު  2013އިން  20015ވަނައަހަރަށް ލަފާކު ާ
ރ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ
ގރާމްތައް ތައްޔާރުކޮށް މިނ ް
އިންވެސް ް
މށް ވަނީ
ިސޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އަށް ފޮނުވު ަ
ސ
ޓމަންޓް ޕްރޮ ް
ދެންނެވި ަ
ފއެވެ.

ން
މިގޮ ތުނ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.

ގައި

ށ
ހިމެނުމަ ް

އޮފީސްތަކުން

ހުށަހެޅުއްވި

މަޝްރޫޢުތަކަށް

އވަނީ ގެނެވިފައެވެ .މި މަސައްކަތް ު
އކަތްތައް
ކރެވިފައިވަނީ ޕީ.އެސް.އައ.ި.ޕީ.ގެ މަސަ ް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަ ް
ނނެވެ.
އިވާ މިނިސްޓީރިއަލް ކޮމިޓީގެ ލަފާގެމަތި ް
ަނ ކުރައްވާފައ
ބެއްލެވުމަށް ރައީސުލްޖު މްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން އައްޔން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އިން ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ .އަށް ސީލިންގ އެއް
ކަނޑައެޅުމާ

ގުޅިގެން

ދައުލަތުގެ

މުއައްސަސާ

ތަކާއެކު

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.ގެ

މަޝްރޫޢުތަކާ

ބެހޭގޮތުން

ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން މަޝްރޫޢުތައް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގައި ހިމެނިފައިވާނީ އޮފީސްތަކުން
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިސްކަންދޭ ތަރުތީބަށް ރިޢާޔަތްކުރުމަށްފަހުއެވެ 2013 .ން  2015އަށް
ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ .މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައެޅުމުގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި
އ
އިސްކަންދީފައިވަނީ ޤައުމުގައި އަމާންކަމާއި ސުލްޙަ މަސަލަސްކަން ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތަ ް
ތަރައްޤީކުރުމަށާއި އާބާދީއާއި ތަރައްޤީ އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށާއި ފުރިހަމަ ޞިއްހަތެއް ލިބިފައިވާ
ތަޢުލީމީ

މުޖުތަމަޢެއް

ބިނާކުރުމަށް

ބޭނުންވާ

މަޝްރޫޢުތައް

ހިންގުމަށާއި

އެހެނިހެން

އިޖްތިމާއީ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީކުރުމަށެވެ .ރަށްރަށުގެ ޢުމްރާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކޮށް ރަނގަޅުކުރުމަށް
ބަނދަރާއި ،ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަނާއި ،ނަރުދަމާ އަދި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަ ް
ށ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޕްރޮގްރާމްގެ
 30އިންސައްތަ ކަނޑައެޅިފައިވާއިރު މަގުހެދުމާއި ގެދޮރު ބިނާކުރުމަށާއި ބިންހިއްކުމަށް

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ.

ޕްރޮގްރާމްގެ  34އިންސައްތަ ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ އާންމު ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ  1.5ބިލިޔަން ރުފިޔާގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލު
މިފޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މި މަޝްރޫޢުތައް ބަހާލެވިފައިވަނީ  24ޕްރޮގްރާމެއްގެ މައްޗަށެވެ .މީގެއިތުރުން
ނ
ބޭރުގެ ލޯން އެހީގެ ދަށުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގެ މަޝްރޫއުތަކާއި ،ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށު ް
ކުރިއަށްގެންދާނެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތަފްޞީލުވެސް މިފޮތުގައި ހިމެނިފައި ވާނެއެވެ.
______________________________________________

2015 - 2013 - qTejab egutaluwad ihevid

raTqpec

I
qmArqgorqp qTqnamqTqsevqniw raTqkes qkilqbap
ABAluK eg 2015 qn 2013

c
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2015-2013

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ޖުމްލަ  2013 -ން  2015ށް
)ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ(
މިނިސްޓްރީ/އޮފީސް

#

 2013ށް ލަފާކުރާ

ރ
 2014ށް ލަފާކު ާ

 2015ށް ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

1,000,000

172,396,750

172,396,750

2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނޭޝަނަލް ސެކިޔުރިޓީ

15,234,749

2,240,404

448,081

3

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

7,784,000

8,703,000

1,649,000

4

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

154,381,069

160,032,192

160,826,756

5

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

690,339,737

462,874,430

316,890,018

6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް

9,110,530

11,154,791

200,000

7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

30,744,759

43,213,772

8,164,435

8

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ

986,469

9

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

20,027,794

 10މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއިނިކޭޝަން

2,126,086

‐
5,695,921
‐

‐
‐
‐

 11މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

149,251,897

60,728,633

3,911,154

 12މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

177,304,808

118,615,148

86,720,265

 13މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

85,919,629

60,948,268

1,960,006

 14މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

30,344,885

5,983,921

 15މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއިނިކޭޝަން

11,620,000

‐

‐
‐

 16ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

45,000,000

37,027,622

7,405,524

 17ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

24,275,197

8,017,480

500,000

 18މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

20,822,425

15,916,344

670,315

 19ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

11,818,000

21,942,000

1,100,000

 20ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

11,907,966

13,635,524

9,514,566

1,500,000,000

1,209,126,200

772,356,869

ޖުމްލަ

5

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީއިން ހިންގޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް
 2013ށް ލަފާކުރާ

ރ
 2014ށް ލަފާކު ާ

 2015ށް ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

1

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

48,573,000

323,820,000

291,438,000

2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

1,021,595,076

1,785,116,467

1,269,049,306

3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

76,183,893

160,058,928

106,173,500

4

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއުނިކޭޝަން

‐

1,370,667

22,958,667

5

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

‐

308,400,000

462,600,000

6

ސްޓެލްކޯ

58,534,325

89,436,000

78,256,500

1,204,886,294

2,668,202,062

2,230,475,973

މިނިސްޓްރީ/އޮފީސް

#

ޖުމްލަ

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް
މިނިސްޓްރީ/އޮފީސް

#

 2013ށް ލަފާކުރާ

ރ
 2014ށް ލަފާކު ާ

 2015ށް ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

1

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

109,003,630

185,393,712

277,913,712

2

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

123,360,000

77,100,000

77,100,000

3

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

31,880,850

63,761,700

31,880,850

4

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

11,565,000

115,650,000

104,085,000

5

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

6,938,075

18,038,994

2,775,230

6

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

3,186,013

3,186,013

7

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

61,680,000

123,360,000

74,016,000

347,613,568

586,490,419

567,770,792

ޖުމްލަ

‐

ޑޮމެސްޓިކް ލޯނުން ހިންގޭ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތައް
މިނިސްޓްރީ/އޮފީސް

#

 2013ށް ލަފާކުރާ

ރ
 2014ށް ލަފާކު ާ

 2015ށް ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

1

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

5,000,000

68,000,000

‐

2

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

5,000,000

25,000,000

‐

3

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

11,000,000

77,000,000

77,000,000

21,000,000

170,000,000

77,000,000

ޖުމްލަ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ ޖުމްލަ
#

މިނިސްޓްރީ/އޮފީސް

 2013ށް ލަފާކުރާ

ރ
 2014ށް ލަފާކު ާ

 2015ށް ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

1

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

1,500,000,000

1,209,126,200

772,356,869

2

ބޭރުގެ ލޯނުގެ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

1,204,886,294

2,668,202,062

2,230,475,973

3

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

347,613,568

586,490,419

567,770,792

4

ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އެހީއިން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް

21,000,000

170,000,000

77,000,000

3,073,499,862

4,633,818,681

3,647,603,634

މުޅި ޖުމްލަ

6

7

ތަރުތީބު ނަންބަރ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ) 15ބުރި(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ޖުމުލަ

2013-P001

2013-P002

c
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2015-2013

ސްޓެޓަސް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
772,356,869
172,396,750

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
1,209,126,200
172,396,750
172,396,750
2,240,404

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013
1,500,000,000
1,000,000
1,000,000
15,234,749

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
5,698,931,553
354,660,000
354,660,000
17,923,234

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ޖުމްލަ  2013 -ން  2015ށް
)ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ހިންގޭ(
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

172,396,750
448,081

2013-P003

2013-P004

2013-P005

ޓްރޫޕްސް އެކަމަޑޭޝަން ބިލްޑިންގ  2ޔުނިޓް

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކައްދޫގައި ބެރެކްސްއެއް ހެދުން

ހުޅުމާލެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގޯތީގެ ވަށާފާރު ރޭނުން

ހުޅުމާލެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސް ހާބަރ ޑިވެލޮމަންޓް

2013-P006

2013-P007

ގދ .ތިނަދޫ
ލ.ކައްދޫ
ކ .ހުޅުމާލެ
ކ .ހުޅުމާލެ

އެސް.އެމް.އީ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން ސޯރޫމް

މައިކްރޯ ސްމޯލް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ފށާ
އަލަށް ަ
އަލަށްފަށާ

ކ .މާލެ
ކ .މާލެ

3,612,480
2,235,200
2,075,554
10,000,000

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

3,070,608
1,899,920
1,764,221
8,500,000

45,223,200
15,000,000
30,223,200

ކ .ހުޅުލެ
އެކި ރަށްތަކުގައި

451,560
279,400
259,444
1,250,000

7,784,000
7,000,000
784,000

52,132,853
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

90,312
55,880
51,889
250,000
8,703,000
7,625,000
1,078,000

20,027,794

17,270,400

3,237,978

2013-P009

ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ޤާއިމުކުރުން

މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް( :ނެޝަނަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

1,649,000
375,000
1,274,000

5,695,921

5,000,000

3,237,978

‐

5,000,000

‐

2013-P008

‐

‐
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ތަރުތީބު ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015

2013-P010

26,985,000

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

7,846,262

އެކި ރަށްތަކުގައި

‐

ހިނގަމުންދާ

‐

2013-P011

650,000

ފޔަވަހި )އިންޖީނުގެ ބިނާކުރުން(
މަނިޔަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން  -ފުރަތަމަ ި

552,500

ކ .މަނިޔަފުށި

97,500
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

‐
630,000
ނ
ލ.ގަ ް

2013-P012

535,500
އަލަށްފަށާ

2013-P015

2013-P016

2013-P017

2013-P018

2013-P019

2013-P020

2013-P021

2013-P022

2013-P023

2013-P024

2013-P025

2013-P026

2013-P027

ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގައި ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން

94,500
1,659,755

ކ .ވިލިގިލި

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ގްރީން ބިލްޑިންގ

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ކ.މާފުށި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ނ.ހޮޅުދޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ކ .ވިލިނގިލީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން

ސއްކަތް ކުރެވި ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް
ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަ ަ

ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް

ރީޖިނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ) 2ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ކޮޅުފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އޮޕަރޭޓްޝަން އެންޑް މެއިންޓްނެންސް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ލ .ފޮނަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

ލ .މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ހއ.ހޯރަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ހދ .ހަނިމާދޫ

‐
1,410,792
އަލަށްފަށާ

ކ .މާލެ
ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
ށ
ކ .މާފު ި
ނ .ހޮޅުދޫ
ކ .ވިލިގިލި
ކ .މާލެ
އެކި ރަށްތަކުގައި
އެކި ރަށްތަކުގައި
އެކި ރަށްތަކުގައި
މ .ކޮޅުފުށި
ލ .ފޮނަދޫ
ލ .މާމެންދޫ
ހއ .ހޯރަފުށި

2013-P013

248,963
1,699,720

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ގައި އޮފީސް އިމާރާތަކާއި ޕަވަރހައުސް އެއް ގާއިމުކުރުން

‐
1,444,762
523,699,414
7,301,825
28,082,600
8,010,000
24,963,077
18,386,660
10,500,000
21,402,037
36,000,000
9,000,000
333,903
1,365,204
38,802,888
47,798,546

2013-P014

254,958
154,381,069
7,301,825
2,000,000
5,000,000
5,000,000
5,000,000
2,975,000
18,191,731
15,000,000
8,628,695
283,818
1,000,000
9,000,000
5,000,000

ވިލިމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ ނާސަރީ

‐
160,032,192
‐
12,035,400
2,809,750
19,339,000
12,926,994
3,500,000
‐
11,000,000
371,305
50,086
365,204
14,416,408
20,801,791.14

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

160,826,756
‐
13,345,135
200,250
624,077
459,667
3,500,000
‐
10,000,000
‐
‐
‐
14,416,408
20,801,791.14
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ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ހއ .ކެލާ
ގދ .ފިޔޯރީ
މޑިފުށި
ތަ .
ނ .ހޮޅުދޫ
ދ .މާއެނބޫދޫ
ރ .އަލިފުށި
މ .މުލައް
އދ .މާމިގިލި
ށ .ކަނޑިތީމު

ހއ .ކެލާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ގދ .ފިޔޯރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ތ .މަޑިފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ނ .ހޮޅުދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ދ .މާއެނބޫދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ރ .އަލިފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

މ .މުލައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

އދ .މާމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ށ .ކަނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

2013-P028

2013-P029

2013-P030

2013-P031

2013-P032

2013-P033

2013-P034

2013-P035

2013-P036

ތަރުތީބު ނަންބަރ

38,802,888
31,664,970
25,674,300
38,284,776
21,695,940
44,964,720
20,017,010
30,447,869
20,200,200

މ .ކޮޅުފުށި
މ .ކޮޅުފުށި

މ.ކޮޅުފުށީގައި ހިނގަމުންދާ ސުނާމީ ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓް :ކަރަންޓް ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން

އަބޫދާބީ ފަންޑުގެ އެހީގައިހިންގާ މ.ކޮޅުފުށީގައި ހިންގާ ސުނާމީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ) 168ގެ ޢިމާރާތްކުރުން(

މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު

ޢމާރާތްކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ތިރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ސަރުކާރުން ި

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބޭރުތޮށިހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ކ.ހުރާ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ތ .ކިނބިދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ގދ .ގައްދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

2013-P039

2013-P040

2013-P041

2013-P042

2013-P043

2013-P044

)ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

އެކި ރަށްތަކުގައި
ދ .ކުޑަހުވަދޫ
ކ .ހުރާ
ތ .ކިނބިދޫ
ގދ .ގައްދޫ

2013-P038

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

7,000,000
7,000,000
9,000,000
9,000,000
4,000,000
9,000,000
9,000,000
9,000,000
7,000,000

3,086,346,625
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
15,416,407.90
11,936,672.88
4,008,110.63
7,081,914.15
4,288,385.38
8,710,150.50
2,629,146.29
5,171,668.17
3,173,798.75
690,339,737

15,330,818

7,980,160

105,536,408

100,000,000
24,709,614
25,178,999
31,352,248
33,718,043

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
15,416,407.90
11,936,672.88
8,016,221
14,163,828
8,576,771
17,420,301
5,258,293
10,343,336
6,347,598
462,874,430
14,424,628

7,980,160

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

316,890,018
‐

‐

2013-P037

‐

‐

40,000,000

15,000,000
11,814,946
6,099,657
7,153,796
1,724,174

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ،ހއ.ދިއްދޫ

ހދ.ހަނިމާދޫ،

30,000,000

15,000,000
6,138,463.87
18,449,867.82
23,414,645.78
‐

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،

12,000,000.00

15,000,000
6,138,464
629,475
783,806
‐
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ސްޓެޓަސް
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ށ .ނޫމަރާ
ދ .މީދޫ
ގއ .ގެމަނަފުށި
ސ .ހިތަދޫ
ސ .ހުޅުމީދޫ
ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ
ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ
ފ .ފީއަލީ

ށ .ނޫމަރާ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ދ .މީދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ގއ .ގެމަނަފުށި ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ސ .ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ސ .ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ބޭރުތޮށި

ގދ .ފަރެސް މާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން

ފ .ފީއަލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

2013-P045

2013-P046

2013-P047

2013-P048

2013-P049

2013-P050

2013-P051

2013-P052

ތަރުތީބު ނަންބަރ

32,228,121
35,168,467
47,288,986
12,653,249
49,182,864
6,420,231
7,947,462
13,383,905

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

4,043,500
4,098,457
28,750,000
2,788,204
30,261,436
5,322,873
295,984
10,087,770

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
‐
‐
15,051,423.50
56,902.13
3,877,412.42
936,852.36
‐
256,509.35

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
‐
‐
2,305,338
‐
‐
160,506
‐
‐

2013-P053

2013-P054

2013-P055

2013-P056

ރއު
ފ .ބިލެއްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝް ޫ

ނ .މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

މ.މުލަކު ބްރޭކްވޯޓަރ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ހއ .ދިއްދޫ ދެކުނު ސަރަޙައްދު ގިރުން ހިމާޔަތްކުރުން )ރިޓެންޝަން(

2013-P057

ފ .ބިލެތްދޫ
ނ .މަގޫދޫ
މ .މުލައް
ހއ .ދިއްދޫ

ނ .ކުޑަފަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ނ .ކުޑަފަރީ

2013-P058

26,410,325
20,048,525
14,970,100
8,933,524

ހިނގަމުންދާ

ހދ .ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

9,295,459
9,290,045
7,063,148
263,016

25,872,029

ހދ .ކުރިނބީ

‐
382,164.49
‐
‐

20,000,000

ގމުންދާ
ހިނ ަ

‐
‐
‐
‐
618,806.46

24,042,996

‐

15,000,000

2013-P059

522,514.41

ހދ .ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

‐

ހދ .ނެއްލައިދޫ
20,000,000

ހިނގަމުންދާ

667,855.92

27,738,077

‐

2013-P060

34,508,115

ރ .ފައިނު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
15,000,000

ރ .ފައިނު
768,234.45

ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

‐

2,622,837

އެކި ރަށްތަކުގައި

2013-P061

1,097,024

ހިނގަމުންދާ

ޅ .ކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
25,813.02

89,161,063

ޅ .ކުރެންދޫ

‐

45,170,623

2013-P062

‐

ރވޭ ތަންތަނަށް ހޯދަންޖެހޭ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން)އެސް.ޓީ.އޯ(
މެޓީރިއަލް ސަޕްލައި -ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކު ެ
‐
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ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ގއ .ކޮނޑޭ
ކ .ހުރާ
ހދ .މަކުނުދޫ
ހއ .ހޯރަފުށި
ޅ .ނައިފަރު
ލ .ދަނބިދޫ
ލ .މާވަށް
ލ .ކުނަހަންދޫ

ގއ .ކޮނޑޭ ލަފާފުރުން ހައްލުކޮށްދިނުން

ކ.ހުރާ ބަނދަރު ހެދުން ) 3ވަނަ ފިޔަވަހި(

ހދ .މަކުނުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ހއ ،ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ޅ .ނައިފަރު ބަނދަރުހެދުން

ލ.ދަނބިދޫ ބަނދަރުހެދުން

ލ .މާވަށް ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ލ.ކުނަހަންދޫ ބަނދަރުހެދުން

2013-P063

2013-P064

2013-P065

2013-P066

2013-P067

2013-P068

2013-P069

2013-P070

ތަރުތީބު ނަންބަރ

25,122,657
24,473,252
57,708,805
1,326,684
73,617,416
24,126,728
30,911,528
24,128,637

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

5,000,000
2,550,000
20,000,000
1,326,684
28,783,695
12,600,000
17,481,999
14,300,000

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
5,000,000.00
9,923,252.16
1,440,572.64
‐
20,207,177.72
10,925,348.00
10,883,952.80
7,622,204.88

2013-P071

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
14,494,590
12,000,000
‐
‐
1,837,016
601,380
1,545,576
1,206,432

ހއ،އުތީމު ބަނދަރު ހެދުން

2013-P072

ހއ .އުތީމް

ހއ .ވަށަފަރު ބަނދަރު ހެދުން

2013-P073

ހިނގަމުންދާ

ހއ .ވަށަފަރު

ދރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ގއ.މާމެންދޫ ބަނ ަ

35,040,700

އަލަށްފަށާ

ގއ .މާމެންދޫ

2013-P074

20,250,000

35,077,900

ހިނގަމުންދާ

ތިލަވެފައިވާ ބަނދަރުތަކާއި ނެރުފަދަ ތަންތަން ފުންކުރުމާއި ބަނދަރާއި ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުން

12,038,665.00
3,000,000

53,585,499

އެކި ރަށްތަކުގައި

1,752,035
15,000,000.00
29,750,000

އަލަށްފަށާ

16,200,953
21,156,224.43

101,200,000

2,679,275
15,000,000

2013-P075

45,000,000

ށ.ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

11,200,000

ށ .ކޮމަންޑޫ
20,000,000

ހިނގަމުންދާ

4,786,633.07

39,000,520

1,950,026

2013-P076

21,600,371

ޅ .ކުރެންދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
8,000,000

ޅ .ކުރެންދޫ

4,370,352.64

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

8,690,009

3,223,700

ބ .ކެންދޫ

2013-P077

1,700,000

އަލަށްފަށާ

ގއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
ށ .މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދު ަ

1,523,700.00

23,675,169

ހދ .ވައިކަރަދޫ

ށ .މާއުނގޫދޫ

‐

5,000,000

ހިނގަމުންދާ

2013-P078

9,000,000.00

28,565,228

ގދ .ތިނަދޫ

ބ.ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

9,083,290

18,700,000

ހިނގަމުންދާ

2013-P079

8,436,966.75

17,305,145

ހދ.ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ހެދުން

1,428,261

13,884,951

2013-P080

354,995.52

ގދ .ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދު ހެދުން
‐
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ސްޓެޓަސް
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
ށ
އަލަށްފަ ާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ކ .މާލެ
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ތ .ތިމަރަފުށި
ތ .ތިމަރަފުށި
ތ .ގުރައިދޫ
މ .މުލި
ދ .މީދޫ
ދ .ކުޑަހުވަދޫ

ވެލާނާގެ ޓެރަސް ވޯޓަރޕްރޫފްކުރުން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަމީނީމަގު މަގުހެދުން

ތ .ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުން ފޭސް ) 1ރިޓެންޝަން(

ތ .ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުން ފޭސް 2

ތ.ގުރައިދޫ ބިންހިއްކުން

މ.މުލީ ބިންހިއްކުން

ދ.މީދު ބިން ހިއްކުން

ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބިންހިއްކުން

2013-P081

2013-P082

2013-P083

2013-P084

2013-P085

2013-P086

2013-P087

2013-P088

ތަރުތީބު ނަންބަރ

628,813
23,391,664
102,102,908
74,443,710
51,000,000
51,000,000
30,000,000
40,000,000

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

15,720
14,042,700
268,986
8,859,163
12,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
‐
‐
‐
‐
18,862,500.00
15,908,333.33
9,416,666.67
12,666,666.67

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
‐
‐
‐
‐
18,862,500
31,816,667
18,833,333
25,333,333

2013-P089

2013-P090

2013-P091

2013-P092

ދ.މާއެނބޫދޫ ބަނދަރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު

ރ .އިންނަމާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު

ފއްދޫ ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުން
ނޮ .

ބ .އޭދަފުށީ އޭދަފުށީ އެތެރެ ތޮށި

ދ .މާއެނބޫދޫ
ރ .އިންނަމާދޫ
ނ .ފޮއްދޫ
ބ .އޭދަފުށީ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

25,000,000
28,000,000
300,000
2,000,000

3,000,000
1,000,000
300,000
2,000,000

17,800,000.00
8,766,666.67
‐
‐

3,575,000
17,533,333
‐
‐

2013-P093

2013-P094

2013-P095

ކ.ތުލުސްދޫ ބިންހިއްކުން

އކަށި ބޮޑުކުރުން
އއ.މާޅޯސް ނެރުފަ ި

ތ.ވިލުފުށި ނެރު ބަދަލުކުރުން

ކ .ތުލުސްދޫ
އއ .މާޅޮސް
ތ .ވިލުފުށީ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

30,000,000
1,000,000
5,000,000

2,000,000
1,000,000
5,000,000

ނ.މަނަދޫ ،ރ.އުނގޫފާރު

9,083,333.33

‐

ހިނގަމުންދާ

18,166,667

‐

6,170,405

2013-P096

10,500

ސުނާމީގައި ހަލާކުވެފައިވާ ނ.މަނަދޫ ،ރ.އުނގޫފާރު ބަނދަރު ހެދުން )އޭ.އެފް.ޑި ލޯން އެހީ(
‐

2013-P097

‐

ރ.ދުވާފަރު ގެތަކުގެ މަގުފާރު ރޭނުން

ރ .ދުވާފަރު

2013-P098

އަލަށްފަށާ

އދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
ހއ.ދި ް

11,000,000

ހއ .ދިއްދޫ

5,000,000

އަލަށްފަށާ

5,725,000.00

42,813,052

275,000

1,747,472
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ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ހދ .ހަނިމާދޫ
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ދ .ކުޑަހުވަދޫ
ގއ .ވިލިނގިލި

ހދ .ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ދ .ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގއ .ވިލިނގިލި މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

2013-P099

2013-P100

2013-P101

2013-P102

2013-P103

ތަރުތީބު ނަންބަރ

35,162,804
30,119,308
43,804,751
އަލަށްފަށާ

ގދ .ތިނަދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

1,435,217
1,229,360
1,787,949
39,072,931
ގދ .ތިނަދޫ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
1,500,000.00
1,229,359.50
1,787,949.00
1,594,814
އަލަށްފަށާ

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
1,500,000
1,229,360
1,787,949
1,594,813.50
54,090,083

1,594,814
2,207,759

2013-P104

2,207,758.50

ސ .ހުޅުމީދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

2,207,759

ސ .ހުޅުމީދޫ

1,562,432

އަލަށްފަށާ

1,562,431.50

38,279,572

1,562,432

2013-P105

18,118,500

ހދ .ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

1,048,646

ހދ .ކުމުންދޫ

1,048,645.95

އަލަށްފަށާ

1,048,646

އަލަށްފަށާ

2013-P106

51,700,000

ށ .ކަނޑިތީމު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

2,992,245

ށ .ކަނޑިތީމު

2,992,245.27

2013-P107

2013-P108

2013-P109

2013-P110

2013-P111

2013-P112

2013-P113

2013-P114

2013-P115

2013-P116

2013-P117

2,992,245

ށ .މަރޮށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ށ .ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ނ .ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ރ .އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ރ .މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ބ .ހިތާދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ކ .ގުޅި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ކ .ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ކ .ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

އއ .ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

މ .ދިއްގަރު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ށ .މަރޮށި
ށ .ފޯކައިދޫ
ނ .ހޮޅުދޫ
ރ .އިނގުރައިދޫ
ރ .މަޑުއްވަރީ
ބ .ހިތާދޫ
ކ .ގުޅި
ކ .ގުރައިދޫ
ކ .ގާފަރު
އއ .ހިމަންދޫ
މ .ދިއްގަރު

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

51,700,000
50,007,060
56,529,720
58,703,940
36,348,795
26,090,640
27,177,750
45,658,620
43,484,400
30,439,080
28,083,675

2,992,245
2,894,263
3,271,775
3,397,613
2,103,762
1,510,050
1,572,969
2,642,588
2,516,750
1,761,725
1,625,401

2,992,245.27
2,894,262.83
3,271,775.37
3,397,612.89
2,103,762.28
1,510,050.17
1,572,968.93
2,642,587.80
2,516,750.29
1,761,725.20
1,625,401.23

2,992,245
2,894,263
3,271,775
3,397,613
2,103,762
1,510,050
1,572,969
2,642,588
2,516,750
1,761,725
1,625,401
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ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ފ .ނިލަންދޫ
ފ .މަގޫދޫ
ދ .ބަނޑިދޫ
ލ.ހިތަދޫ
ތ .މަޑިފުށި
ތ .ބުރުނީ
ލ .މާބައިދޫ
ގއ .ކޮލަމާފުށި
ގދ .މަޑަވެލީ

ފ .ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ފ .މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ދ .ބަނޑިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ލ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ތ .މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ތ .ބުރުނީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ލ .މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގއ .ކޮލަމާފުށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގދ .މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

2013-P118

2013-P119

2013-P120

2013-P121

2013-P122

2013-P123

2013-P124

2013-P125

2013-P126

ކ .މާލެ
ހއ .ހޯރަފުށި
ހއ .މާރަންދޫ
ހދ .ކުމުންދޫ
މ .ކޮޅުފުށި
ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ
ހއ .މޮޅަދޫ
ހދ .މަކުނުދޫ

މަސްޖިދުލްފުރުޤާން ޢިމާރާތްކުރުން )3000މީހުންގެ މީހުންގެ ޖާގައިގެ(

ހއ .ހޯރަފުށި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހއ .މާރަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 504މީހުންގެ ޖާގަ(

ހދ .ކުމުންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 504މީހުންގެ ޖާގަ(

މ.ކޮޅުފުށި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ގދ .ކަނޑުހުޅުދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ހއ .މޮޅަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ހދ .މަކުނުދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

2013-P127

2013-P128

2013-P129

2013-P130

2013-P131

2013-P132

2013-P133

2013-P134

ތަރުތީބު ނަންބަރ

45,296,250
22,285,755
21,742,200
54,355,500
38,048,850
28,083,675
29,351,970
65,951,340
50,731,800

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
މންދާ
ހިނގަ ު
ހިނގަމުންދާ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2,621,615
1,289,835
1,258,375
3,145,938
2,202,157
1,625,401
1,698,806
3,817,071
2,936,209

184,177,901
24,251,856
5,908,533
4,813,133
4,722,622
5,252,412
4,354,456
4,625,972
5,564,260

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
2,621,614.88
1,289,834.52
1,258,375.14
3,145,937.86
2,202,156.50
1,625,401.23
1,698,806.44
3,817,071.27
2,936,208.67
85,919,629
10,584,079
3,183,191
2,720,593
2,250,872
3,991,756
3,111,016
3,241,241
2,858,461

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
2,621,615
1,289,835
1,258,375
3,145,938
2,202,157
1,625,401
1,698,806
3,817,071
2,936,209
60,948,268
526,600.84
552,117.04
76,259.00
410,657.91
601,256.72
74,769.66
83,108.74
521,534.60

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

1,960,006
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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ސްޓެޓަސް
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ގއ .ދާންދޫ
ކ .ގުރައިދޫ
ނ .މާފަރު
ނ .މިލަދޫ

ގއ.ދާންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ކ.ގުރައިދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ނ.މާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ނ.މިލަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

2013-P135

2013-P136

2013-P137

2013-P138

ތަރުތީބު ނަންބަރ

5,416,739
5,263,214
5,058,687
5,086,116

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

3,535,001
3,161,119
2,548,789
3,863,946

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
520,804.65
550,906.25
65,353.57
100,275.55

2013-P139

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
‐
‐
‐
‐

ބ.ކިހާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  304މީހުންގެ ޖާގަ(

2013-P140

2013-P141

2013-P142

ބ .ކިހާދޫ

ފ.މަގޫދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ނ )  704މީހުންގެ ޖާގަ(
ކ.ގާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރު ް

ގއ.މާމެންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހިނގަމުންދާ

ފ .މަގޫދޫ
ކ .ގާފަރު
ގއ .މާމެންދޫ

4,263,963
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

3,809,462
4,320,303
5,487,161
5,371,709

97,678.51
3,013,674
3,965,129
4,758,946

‐

539,794.67
553,698.77

‐
‐
‐

2013-P143

2013-P144

2013-P145

ރތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(
ގދ.ރަތަފަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާ ާ

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ސ.މީދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(

2013-P146

ގދ .ރަތަފަންދޫ
ހދ .ނޮޅިވަރަމްފަރު
ސ .މީދޫ

މ.މުލައް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މ .މުލައް

2013-P147

4,427,470
6,388,500
6,638,880

އަލަށްފަށާ

ރތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(
ގއ .ދެއްވަދޫ މިސްކިތް ޢިމާ ާ

3,899,292
1,922,300
1,997,639

6,663,300

ގއ .ދެއްވަދޫ

454,969.86
4,306,487.85
4,475,269.01
2,004,987

އަލަށްފަށާ

‐
159,713
165,972
4,491,730.53

6,020,800

166,583

1,811,659

2013-P148

4,058,621.28

ސ .ހިތަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(

150,520

ސ .ހިތަދޫ
1,988,191

އަލަށްފަށާ

4,454,102.27

6,607,480

165,187

2013-P149

6,630,400

ގދ .ގައްދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(
1,995,087

ގދ .ގައްދޫ

4,469,552.64

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

165,760

6,415,700

ށ .ފޭދޫ

2013-P150

1,930,484

އަލަށްފަށާ

ހދ .ހަނިމާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(
4,324,823.37

5,998,000

ރ .ރަސްގެތީމް

ހދ .ހަނިމާދޫ

160,393

1,804,798

އަލަށްފަށާ

2013-P151

4,043,251.80

5,996,800

ށ .ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

149,950

1,204,437

2013-P152

4,642,442.88

ރ .ރަސްގެތީމް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން
149,920
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ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ރ .ދުވާފަރު
ގދ .ފިޔޯރީ
އއ .އުކުޅަސް
ލ .މާމެންދޫ
ށ .ކަނޑިތީމު

ކ .މާލެ
ކ .ހުރާ
ހއ .ދިއްދޫ
ށ .ފުނަދޫ
ރ .އުނގޫފާރު
ބ .އޭދަފުށީ
ޅ .ހިންނަވަރު
ފ .ނިލަންދޫ

ރ .ދުވާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ގދ.ފިޔޯރީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

އގެ(
އއ .އުކުޅަސް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 480މީހުންގެ ޖާގަ ި

ލ .މާމެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ކތް އިމާރާތްކުރުން
ށ.ކަނޑިތީމު މިސް ި

މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން

ހުރާ ޔޫތް ކޭމްޕް ސައިޓް ތަރައްޤީކުރުން

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ހއ.ދިއްދޫ(

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން ތަރައްގީކުރުން )ށ.ފުނަދޫ(

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން ތަރައްގީކުރުން )ރ.އުނގޫފާރު(

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ބ.އޭދަފުށި(

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ޅ.ހިންނަވަރު(

ޒވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ފ.ނިލަންދޫ(
ު

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ތ.ތިމަރަފުށި(

2013-P153

2013-P154

2013-P155

2013-P156

2013-P157

2013-P158

2013-P159

2013-P160

2013-P161

2013-P162

2013-P163

2013-P164

2013-P165

2013-P166

ތަރުތީބު ނަންބަރ

6,454,500
5,996,800
1,589,068
1,589,068
7,000,000

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ތ .ތިމަރަފުށި

2013-P167

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

1,342,159
1,200,000
201,320
1,000,000
1,020,000
48,328,806
5,635,000
650,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000
750,000

އަލަށްފަށާ

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ގއ.ވިލިނގިލި(

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
4,950,978.45
4,646,880.00
‐
549,341.30
5,805,000.00
30,344,885
4,789,750
552,500
637,500
637,500
637,500
637,500
637,500
637,500

750,000

ގއ .ވިލިނގިލި

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
161,363
149,920
‐
39,727
175,000
5,983,921
845,250.00
97,500.00
112,500.00
112,500.00
112,500
112,500.00
112,500.00
112,500.00

637,500

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
112,500.00

750,000

‐

637,500

2013-P168

112,500.00

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ޏ.ފުވައްމުލަކު(

‐

ޏ .ފުވައްމުލައް
637,500

އަލަށްފަށާ
112,500.00

750,000

‐

2013-P169

750,000

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ސ.ހިތަދޫ(
637,500

ސ .ހިތަދޫ
112,500.00

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

‐

750,000

އއ.ރަސްދޫ

2013-P170

637,500

އަލަށްފަށާ

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ސ.ގަން(
112,500.00

750,000

ސ.ގަން
‐

750,000

2013-P171

‐

އއ.ރަސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
‐
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ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
އެކި ރަށްތަކުގައި
ކ .މާލެ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޔޫތް ސެންޓަރސް

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްޤީކުރުން

2013-P172

2013-P173

ތަރުތީބު ނަންބަރ

3,000,000
2,038,552

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

1,275,000
1,732,769

2013-P174

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
1,725,000.00
305,782.74

ކރުން
ވ.ފުލިދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
‐
‐
ވ.ފުލިދޫ

2013-P175

2013-P176

އަލަށްފަށާ

ވ.ފެލިދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ވ.ކެޔޮދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

2013-P177

250,000
ވ.ފެލިދޫ
ވ.ކެޔޮދޫ

ނ.މާޅެންދޫ ބޯޅަ ދަންޑު ތަރައްގީ ކުރުން

250,000
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ނ .މާޅެންދޫ

‐
250,000
250,000
އލަށްފަށާ
ަ

2013-P178

‐
250,000
250,000
250,000

ރ.ރަސްމާދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

250,000

ރ .ރަސްމާދޫ

250,000
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

250,000
1,631,567

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

2013-P179

1,386,832

އަލަށްފަށާ

ނލް ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން
ނޭޝަ ަ

244,734.98
1,263,000

ކ .މާލެ

‐
637,500

2013-P180

625,500.00

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

‐

2013-P181

ސ .ހިތަދޫ

ސ.ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

އަލަށްފަށާ

2013-P182

1,263,000

ގދ.ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

1,073,550

ގދ .ތިނަދޫ

189,450.00

އަލަށްފަށާ

‐

1,263,000

637,500

2013-P183

625,500.00

ޑިވެލޮޕިންގ & އަޕްގްރޭޑިންގ ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ގްރައުންޑްސް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކޯޓްސް އިން އައިލަންޑްސް

‐

އެކި ރަށްތަކުގައި

8,000,000

ހިނގަމުންދާ

‐

20,000,000

‐

2013-P184

250,000

މާލޭ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި ބައިބަލާ ކުޅޭނެ ސަރަޙައްދެއް ތަރައްޤީކުރުން

212,500

ކ .މާލެ

37,500.00

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

‐

334,688

2013-P185

284,485

ށ .ކަނޑިތީމު

ބޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން ތަރައްޤީކުރުން
ހެންވޭރު ފުޓް ޯ

50,203.20

އަލަށްފަށާ

ކ .މާލެ

‐

750,000

2013-P186

750,000

2013-P188

2013-P189

ށ.ކަނޑިތީމު ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

‐

1,528,612

މަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ  24ކްލާސްރޫމް

ކަލާފާނު ސްކޫލް  22ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ )ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް(
986,469

ކ .މާލެ
ކ .މާލެ

‐

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

‐

1,528,612
343,015,151
94,622,901
37,061,960
15,617,280

2013-P187

986,469
149,251,897
31,689,181
6,633,416
10,925,404

ކ .މާލެ
‐

60,728,633
13,299,399
1,456,115.64
697,366.21

ހިނގަމުންދާ

‐
3,911,154
1,739,684
‐
‐
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ސްޓެޓަސް
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ކ .މާލެ
ކ .މާލެ
ކ .މާލެ
ކ .މާލެ

ހއ .ދިއްދޫ
ހއ .އިހަވަންދޫ
ހއ .ހޯރަފުށި
މ .މަޑުއްވަރީ

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލްއިމާރާތް

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް  Sބްލޮކް

މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ގްރޭޑް  10-1އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް މިޔުޒިކް އެންޑް ބޭންޑްރޫމް

ހއ .އޭއީސީ  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން

ހއ .އިހަވަންދޫ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން

ހއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން

މ .މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

2013-P190

2013-P191

2013-P192

2013-P193

2013-P194

2013-P195

2013-P196

2013-P197

ތަރުތީބު ނަންބަރ

18,926,380
17,136,000
5,000,000
881,280
248,392,251
1,063,506
1,287,744
4,641,196

ހިނގަމުންދާ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

5,000,000
5,000,000
3,400,000
730,361
117,562,716
95,932
95,932
93,735
984,850

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
3,538,535.00
5,985,350.00
1,600,000.00
22,032.00
47,429,234
‐
‐
‐
41,130

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
884,634
855,050
‐
‐
2,171,470
‐
‐
‐
‐

2013-P198

2013-P199

2013-P200

2013-P201

2013-P202

2013-P203

2013-P204

2013-P205

2013-P206

2013-P207

2013-P208

‐

ކ .މާފުށި ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް  -ރިޓެންޝަން

ގދ .ތިނަދޫ ސެކަންޑް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް  -ރިޓެންޝަން

ސ .ހިތަދޫ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން

ނ .މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ރިޓެންޝަން

ރ .މާކުރަތު ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ރިޓެންޝަން

ގދ .ފިޔޯރީ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ބާކީ އަދި ރިޓެންޝަން

ހދ .ކުމުންދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

ށ .މިލަންދޫ ސްކޫލް ހޯލް

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް  9ކްލާސްރޫމް

ތ .ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ތ .އޭއީސީ ހޯލް

ކ .މާފުށި
ގދ .ތިނަދޫ
ސ .ހިތަދޫ
ނ .މިލަދޫ
ރ .މާކުރަތު
ގދ .ފިޔޯރީ
ހދ .ކުމުންދޫ
ށ .މިލަންދޫ
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ
ތ .ދިޔަމިގިލީ
ތ .ތިމަރަފުށި

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ނދާ
ހިނގަމު ް
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

2,908,190
22,004,097
464,629
764,159
954,298
983,705
1,488,795
5,199,643
4,703,444
1,484,509
5,456,364

127,467
503,862
106,011
21,000
26,250
454,013
60,803
121,633
107,375
56,317
2,308,982

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
147,381.85

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
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ސްޓެޓަސް
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ރ .މީދޫ
ރ .މަޑުއްވަރީ
ބ .ތުޅާދޫ
ދ .ބަނޑިދޫ
ލ .އިސްދޫ
ގދ .ގައްދޫ
ސ .ހިތަދޫ

ހދ .އަފީފުއްދީން ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް

ހދ .އޭއީސީ ހޯލް

ރ .އޭއީސީ  8ކްލާސްރޫމް

ރ .މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް  9ކްލާސްރޫމް  4ބުރި ޢިމާރާތް

ބ .ތުޅާދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

ލ  4ކްލާސްރޫމް
ދ .ބަނޑިދޫ ސްކޫ ް

ލ .އިސްދޫ ސްކޫލް  8ކްލާސްރޫމް  -ފޭސް 2

ގދ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  8ކްލާސްރޫމް

ސ .ހިތަދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

2013-P209

2013-P210

2013-P211

2013-P212

2013-P213

2013-P214

2013-P215

2013-P216

2013-P217

ތަރުތީބު ނަންބަރ

5,275,824
5,347,564
5,122,873
5,875,200
5,081,301
2,937,600
2,937,600
5,142,073
4,406,400

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

502,531
4,272,704
1,363,068
5,265,630
2,286,969
1,955,048
2,790,720
1,621,694
3,084,480

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
‐
272,725.77
‐
585,070.00
198,866.89
147,154.12
146,880.00
263,996.71
1,211,760.00

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

2013-P218

2013-P219

2013-P220

2013-P221

2013-P222

2013-P223

2013-P224

2013-P225

2013-P226

2013-P227

2013-P228

އއ .އުކުޅަހު ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ހދ .ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(

ކ .ހިންމަފުށި ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(

ރ .އަނގޮޅިތީމް ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

މ )ލީބިޔާ(
ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫ ް

ހދ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  9ކްލާސްރޫމް

ރ .އަލިފުށި ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

ސ .މަރަދޫ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް

ހއ.ފިއްލަދޫ މަދްރަސަތުލް ސަބާޚް  2ކްލާސްރޫމް

ދ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް
ހއ .މާރަން ޫ

ށ .ޅައިމަގު ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

އއ .އުކުޅަސް
ހދ .ނޭކުރެންދޫ
ކ .ހިންމަފުށި
ރ .އަނގޮޅިތީމް
ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ
ހދ .ވައިކަރަދޫ
ރ .އަލިފުށި
ސ .މަރަދޫ
ހއ .ފިއްލަދޫ
ހއ .މާރަންދޫ
ށ .ޅައިމަގު

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

2,937,600
1,003,000
1,027,886
1,958,400
1,003,000
5,875,200
7,344,000
2,448,000
979,200
1,958,400
1,958,400

1,376,652
808,019
695,612
1,860,480
808,019
3,525,120
2,643,840
2,386,800
954,720
1,909,440
1,909,440

152,961.34
42,527.30
44,400.78
97,920.00
42,527.29
2,203,200.00
1,652,400.00
61,200.00
24,480.00
48,960.00
48,960.00

‐
‐
‐
‐
‐
146,880
110,160
‐
‐
‐
‐

20

ސްޓެޓަސް
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ށ .ކަނޑިތީމު
ރ .ރަސްގެތީމް
ޅ .ނައިފަރު
ގއ .ވިލިނގިލި
ގދ .ވާދޫ
ސ .މަރަދޫފޭދޫ
އެކި ރަށްތަކުގައި
އެކި ރަށްތަކުގައި

ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ  4ކްލާސްރޫމް

ރ .ރަސްގެތީމް ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

އ ވަށާފާރު
ޅ .ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް  12ކްލާސްރޫމާ ި

ގއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  3ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން(

ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

ސ .މަރަދޫ ފޭދޫ ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް

ނޒާމްގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުން
ސްކޫލްތަކުގެ ފާޚާނާއާއި ބޯފެނާއި ކަރަންޓްގެ ި

ސްކޫލްތަކުގެ ފަރުނީޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

2013-P229

2013-P230

2013-P231

2013-P232

2013-P233

2013-P234

2013-P235

2013-P236

ތަރުތީބު ނަންބަރ

1,958,400
979,200
8,323,200
1,468,800
979,200
1,468,800
5,000,000
5,000,000

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

1,909,440
954,720
4,993,920
1,432,080
954,720
1,432,080
4,250,000
4,250,000

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
48,960.00
24,480.00
3,121,200.00
36,720
24,480.00
36,720.00
750,000
750,000.00

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
‐
‐
208,080
‐
‐
‐
‐
‐

2013-P237

2013-P238

2013-P239

2013-P240

ޕގްރޭޑް ކުރުން
ސްކޫލްތަކުގެ ސައެންސްލެބާއި ،ކޮމްޕިޔުޓަރ ލެބް އަދި ލައިބްރަރީ އަ ް

ސްކޫލްތަކުގެ މަރާމާތުކުރުން

ރގްރާމް
އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތައް ގްރޭޑް  10-1އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕް ޮ

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

2013-P241

އެކި ރަށްތަކުގައި
އެކި ރަށްތަކުގައި
އެކި ރަށްތަކުގައި
އެކި ރަށްތަކުގައި

ތ .ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ތ .ހިރިލަންދޫ

5,000,000
10,000,000
3,000,000
10,000,000

ގމުންދާ
ހިނ ަ

4,250,000
8,500,000
2,040,000
6,800,000

979,200

750,000
1,500,000.00
960,000.00
3,200,000.00

954,720

‐
‐
‐
‐
24,480.00

ށ .ފޭދޫ

ފާޚާނާ ބްލޮކް އަދި ވަށާފާރު(

‐

އަލަށްފަށާ

2013-P242

7,344,000

ފދޫ ސްކޫލް އަލުން ޢިމާރާތް ކުރުން ) 7ކްލާސްރޫމް ،އޮފީސް ،ސްޓާފްރޫމް ،ލައިބްރަރީ ،ސެކިއުރިޓީރޫމް،
ށޭ .
3,231,360

2013-P243

3,929,040

ނ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ކްލާސްރޫމް

183,600

ނ .ވެލިދޫ
954,720

ހިނގަމުންދާ

24,480.00

979,200

‐

2013-P244

10,566,000

ލ  10ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުން
ށ .ފުނަދޫ ސްކޫ ް
3,169,800

ށ .ފުނަދޫ
7,132,050.00

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

264,150

734,400

ކ .ހުރާ

2013-P245

608,634

ހިނގަމުންދާ

ތ .މަޑިފުށި ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް
125,766.00

1,468,800

ތ .މަޑިފުށި
‐

1,432,080

2013-P246

36,720.00

ކ .ހުރާ ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް
‐
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ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ސ .ހިތަދޫ
ނ .މިލަދޫ
އެކި ރަށްތަކުގައި
މ .ދިއްގަރު
ލ .ފޮނަދޫ
ހދ .ނޮޅިވަރަމް
ގއ .ދާންދޫ

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް

ނ .މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން

ޓ
މޯލްޑިވްސް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ވާރލްޑް ބޭންކް އެއިޑް(  -ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަން ް

މ .ދިއްގަރު ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލު ) 2ބުރި އިމާރާތް(

ލ .އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އޮފީސް ޢިމާރާތް)ލ .ފޮނަދޫ(

ހދ .ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް

ގއ .ދާންދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް

2013-P247

2013-P248

2013-P249

2013-P250

2013-P251

2013-P252

2013-P253

ތަރުތީބު ނަންބަރ

1,468,800
979,200
15,420,000
2,448,000
979,200
2,448,000
734,400

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

1,217,268
811,512
600,000
1,468,800
811,512
2,028,780
608,634

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
251,532.00
167,688.00
800,000
3,304,800.00
167,688.00
918,000.00
125,766.00

ހިނގަމުންދާ

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
‐
‐
900,000
122,400
‐
61,200
‐
1,958,400

2013-P254

1,909,440

ހުވަދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ(

48,960.00

2013-P255

2013-P256

2013-P257

2013-P258

2013-P259

‐

ކލާސްރޫމް
ކ .އޭއީސީ ް 4

ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމް

ގއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް)ގއ .ކޮލަމާފުށި(

ހދ .ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން(

ލ  4ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން(
ބ .ގޮއިދޫ ސްކޫ ް

2013-P260

2013-P261

2013-P262

2013-P263

2013-P264

2013-P265

ކ .ތުލުސްދޫ
ރ .ދުވާފަރު
ގއ .ކޮލަމާފުށި
ހދ .ނެއްލައިދޫ
ބ .ގޮއިދޫ

ހދ .ނައިވާދޫ ސްކޫލް  1ކްލާސްރޫމް

ތ .އޮމަދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް

ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް

ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

ކ.ދިއްފުށި ސުކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

އއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  2ކްލާސްރޫމް

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ހދ .ނައިވާދޫ
ތ .އޮމަދޫ
ދ .މާއެނބޫދޫ
ލ .ހިތަދޫ
ކ.ދިއްފުށި
އއ .ފެރިދޫ

1,958,400
7,000,000
734,400
979,200
1,958,400

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

1,175,040
2,100,000
608,634
733,002
1,175,040

489,600
734,400
2,448,000
979,200
2,937,600
979,200

783,360.00
4,725,000.00
125,766.00
246,198.00
783,360.00

293,760
440,640
734,400
293,760
881,280
811,512

‐
175,000
‐
‐
‐
195,840.00
293,760.00
1,713,600.00
685,440.00
2,056,320.00
167,688.00

‐

‐
‐
‐
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ތަރުތީބު ނަންބަރ

2013-P266

ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ރ .ރަސްމާދޫ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
500,000

118,213,898
2,441,260
47,000,000
2,000,000
17,850,000
17,850,000
1,300,000
1,000,000
3,024,444
9,645,000

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ފށާ
އަލަށް ަ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

އެކި ރަށްތަކުގައި
ކ .މާލެ
ކ .މާލެ
ރ .އުނގޫފާރު
ސ .ހުޅުމީދޫ
ގދ.ގައްދޫ އަދި ތ.ތިމަރަފުށި
ށ.ފުނަދޫ އަދި ދ.ކުޑަހުވަދޫ
ކ.ދޫނިދޫ
ކ .މާލެ

ޕމަންޓް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން
ފޮރެންސިކް ޑިވޮލޮ ް

ހ .ފޯވިންޑްސް ގައި  10ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުން

ފިއުޝަން ސެންޓަރ )އެކްސްޕެންޝަން( ޕޮރޮޖެކްޓް

ރ .އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން )އެކަމަޑޭޝަނާއިއެކު(

ސ .ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން )އެކަމަޑޭޝަނާއިއެކު(

ގދ .ގައްދޫ އަދި ތ .ތިމަރަފުށީގައި ގޮޅި ހެދުން

ދ ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން
ށ .ފުނަދޫ އަ ި

ދޫނިދޫ ފެންޕްލާންޓް

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

2013-P274

2013-P275

2013-P276

2013-P277

2013-P278

2013-P279

2013-P280

2013-P281

2013-P282

‐

500,000

2013-P267

2013-P268

2013-P269

2013-P270

2013-P271

2013-P272

2013-P273

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

އދ.އަތޮޅުއޮފީސް އިމާރާތް ) 2ބުރި( )ރީޓެންޝަން(

ނ އިމާރާތް ) 2ބުރި( )ރީޓެންޝަން(
ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަ ް

ށ.މިލަންދޫ އޮފީސް އިމާރާތް ) 2ބުރި(

ށ .މިލަންދޫ އޮފީސް އެކަމަޑޭޝަން ބޮލޮކް

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ ޔޫތު ސެންޓަރ

ގދ .ތިނަދޫ އަތޮޅުގެ ނުނިމިހުރި ބައި އިމާރާތްކުރުން

ގދ .ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ނުނިމިހުރި ބައި އިމާރާތްކުރުން

‐

އދ .މަހިބަދޫ
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ށ .މިލަންދޫ
ށ .މިލަންދޫ
ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ގދ .ތިނަދޫ
ގދ .ތިނަދޫ

517,812,510

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

177,304,808
48,431,038
9,473,595
6,156,358
10,274,184
9,180,497
30,800
7,347,721
5,967,882

118,615,148
13,981,731
185,232
95,119
2,732,320
5,000,000
26,180
3,471,440
2,471,440

86,720,265

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
44,252,222
2,075,071
6,800,000
1,700,000
6,827,625
6,827,625
1,105,000
850,000
2,570,777
8,645,000

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
38,434,606
366,189.00
14,100,000.00
300,000.00
10,576,125.00
10,576,125.00
195,000.00
150,000.00
453,666.60
‐

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

25,817,500
‐
24,925,000
‐
446,250
446,250
‐
‐
‐
‐
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ތަރުތީބު ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

2013-P283

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ސްޓެޓަސް

ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
ކ.ދޫނިދޫ

2013-P284

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013
އަލަށްފަށާ

ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ގޮޅި ހެދުން

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
2,000,000
ކ.ދޫނިދޫ

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
1,700,000
އަލަށްފަށާ

300,000.00
3,500,000

‐
2,082,500

2013-P285

1,417,500.00

ނ ބްލޮކް
އިސްކަންދަރުކޮށި  02އެކަމަޑޭޝަ ް

‐
ކ .މާލެ

2,733,198

ހިނގަމުންދާ

‐

3,895,250

‐

2013-P286

991,020

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި  10ސެލްގެ ރިޓެޝަން ފައިސާ

49,551

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

‐
ހިނގަމުންދާ

2013-P289

2013-P290

2013-P291

2013-P292

2013-P293

2013-P294

2013-P295

2013-P296

2013-P297

2013-P298

2013-P299

2013-P300

ހިނގަމުންދާ

‐
1,311,375

ހއ .ދިއްދޫ

މާފުށީ ޖަލުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިލްޑް ކުރުމާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރުން

މާފުށީ ޖަލުގެ އެނެކްސް ތަރައްޤީކުރުން )އިސްލާހިއްޔާ(

ކ.ކާށިދޫގައި  300މީހުންގެ ޖަލެއް ބިނާކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ބިނާކުރުން

މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޥިޜަން ތަރައްޤީކުރުން

ރިމާންޑް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ރއްޤީކުރުން
އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ތަ ަ

ޖަލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން

ވ ގާއިމުކުރުން
ޖަލު ތަކުގައި އަލިފާނުން ރައްކާތެރި ވާނެ ނިޒާމެއް އަދި އަލިފާން ނިއް ާ

މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން

މާފުށީޖަލުގައި ހަދާފައިވާ  300މީހުން ޖާގާގެ ބްލޮކް ނިންމުން

އަންހެން ޖަލުގެ ރިޓެޝަން

2013-P287

65,569
ހިނގަމުންދާ

ށ
ކ .މާފު ި
ކ .މާފުށި
ކ .ކާށިދޫ
ކ .ހިންމަފުށި
ކ .މާލެ
ކ .މާލެ
ކ .ހުޅުމާލެ
ކ .މާފުށި
ކ .މާފުށި
ކ .މާފުށި
ކ .މާފުށި
ކ .މާފުށި

ފވައްމުލަކުގައި  10ސެލްގެ ރިޓެޝަން ފައިސާ
ޏު .

‐
4,405,549

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
ގމުންދާ
ހިނ ަ
ހިނގަމުންދާ

ޏ .ފުވައްމުލައް

‐
220,306
327,307,573
60,333,000
6,000,000
123,416,000
30,197,333
4,600,000
3,584,000
7,156,000
17,357,211
3,747,528
30,911,643
11,323,460
200,300

2013-P288

‐
114,070,854
20,000,000
3,570,000
35,000,000
16,666,667
2,170,000
1,827,840
3,649,560
4,326,500
1,124,258
8,500,000
5,661,730
200,300

ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ރިޓެޝަން ފައިސާ

‐
61,917,042
6,263,850
1,530,000.00
22,214,880.00
6,494,400.00
465,000.00
896,000.00
1,789,000.00
3,469,375.00
468,441.00
11,205,821.73
‐
‐

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް

60,306,265
6,263,850
900,000
22,214,880
4,329,600
465,000
860,160
1,717,440
2,081,625
281,065
11,205,822
‐
‐
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ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ކ .މާފުށި
ކ .މާފުށި

ޖަލުތަކުގައި އެމަރޖެންސީ ޕަވަރ ޖަނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން

ގރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިލްޑްކުރުން
ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮ ް

2013-P301

2013-P302

ތަރުތީބު ނަންބަރ

11,081,098
17,400,000

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2,500,000
8,874,000
23,860,000

ޅ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ) ރިޓެންޝަން ފީ (

ބ.ފެލެމީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(

ޏ.ފެލެމީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(

ނޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(
ލ .ފެމެލީ އެ ް

2013-P304

2013-P305

2013-P306

2013-P307

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
2,770,274.50
4,350,000
5,000,000

ޅ .ނައިފަރު
ބ .އޭދަފުށީ
ޏ .ފުވައްމުލައް
ލ .ފޮނަދޫ

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
5,810,824
4,176,000
18,263,500

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރައިޓްސް

ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަންގެ އައު އިމާރާތް

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް

596,500
23,860,000
34,395,127
4,845,645
5,880,741
5,874,082
9,794,658

2013-P303

5,000,000
9,110,530
110,629
1,637,909
2,940,371
3,421,622

ކ .ހިންމަފުށި

18,263,500.00
11,154,791
‐

4,354,791.28

އަލަށްފަށާ

596,500
200,000
‐
‐
‐
‐

2013-P308

2013-P309

2013-P310

ނާރސިން ހޯމް )ހައުސިން ފޯ ސީނިއަރ ސިޓިޒަންސް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ރ.އުނގޫފާޜު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

ސެންޓްރަލް ސަޕްލައިގެ ޢިމާރާތް

2013-P311

ކ.ގުރައިދޫ

ރ .އުނގޫފާރު
ކ .މާލެ

ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލީޓިސް

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ކ .ހުޅުމާލެ

2013-P312

8,000,000
91,561,560
90,211,560
19,400,000
16,877,400

އަލަށްފަށާ

ސ .ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

1,000,000
30,744,759
29,597,259
10,000,000
10,042,053

3,084,000

ސ .ހިތަދޫ

6,800,000.00
43,213,772
43,011,272
8,915,000.00
6,413,412.00

1,572,840

އަލަށްފަށާ

200,000
8,164,435
8,164,435
485,000
421,935
1,511,160.00

30,840,000

‐

2,000,000

2013-P313

15,000,000.00

ފ .ފީއަލީ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ފުރާޅު ބަދަލު ކުރުމާއި ،ކަރަންޓް ވައިރު ބަދަލުކުރުން

6,920,000

ފ .ފީއަލީ
633,250

އަލަށްފަށާ
111,750

745,000

‐

2013-P314

13,500,000

އރިޔާ އަކާ ،ލެބޯޓްރީ އެކްސްޓެންޝަން ހެދުން
ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޯޕީޑީ ޭ
2,550,000

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
10,612,500

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

337,500

606,500

ހދ .ނޮޅިވަރަމް

2013-P315

515,525

އަލަށްފަށާ

ހދ .ނޮރިވަރަންފަރު ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ލޯންޑްރީ އަކާ ސްޓޯރ ރޫމް އަދި ގަރާޖު ޢިމާރާތް ކުރުން
90,975

606,500

ހދ .ނޮޅިވަރަމްފަރު
‐

515,525

2013-P316

90,975

ހދ .ނޮރިވަރަމް ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ލޯންޑްރީ އަކާ ސްޓޯރ ރޫމް އަދި ގަރާޖު ޢިމާރާތް ކުރުން
‐
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މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮމިއިނިކޭޝަން

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ސްޓެޓަސް

41,502,086
39,376,000

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014

13,746,086
11,620,000

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015

2013-P317

550,000

ރޯޝަނީ ބިންޑިންގުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތު ކުރުން

467,500

ކ .މާލެ

82,500.00

އަލަށްފަށާ

‐

2013-P318

875,000

ރ .ދުވާފަރު ހެލްތް ސެންޓަރުގެ  2ބުރި ޢިމާރާތުގެ މަތީބައި ނިންމުން

743,750

ރ .ދުވާފަރު

131,250.00
ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

‐
2,655,858
ހދ .ނޮޅިވަރަމްފަރު

2013-P319

137,264
ހިނގަމުންދާ

ކ .މާފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރިޓެންޝަން

‐
79,757
ލ.ގަން

ކ .މާފުށި

‐
79,757
ދ
ހިނގަމުން ާ

2013-P320

‐
46,545

ށ .ބިލެއްފަހި

2013-P323

2013-P324

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު ހެލްތް ސެންޓަރ ފޭސް  2ރިޓެންޝަން

‐
46,545
އަލަށްފަށާ

ޑްރަގް އޮފެންޑާސް ރިމާންޑް ސެންޓަރު ހިންގާ  3އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ހިންގާ  2އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

2013-P321

‐
345,000

ކ .ހިންމަފުށި
ކ .ހިންމަފުށި

ލ .ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ރިޓެންޝަން

‐
293,250

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

2013-P322

51,750.00
1,350,000
750,000
600,000

ށ.ބިލެއްފަހި ހެލްތް ސެންޓަރ

‐
1,147,500
637,500
510,000

‐
‐

ޖންސީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެ ެ

202,500
112,500.00
90,000

‐
‐

‐
‐
‐

2013-P325

ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރސް ހިންގުން

އެކި ރަށްތަކުގައި
39,376,000

ހިނގަމުންދާ

11,620,000

‐

2013-P328

2013-P329

2013-P330

2013-P331

‐

2,126,086

ޤައުމީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ އާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅާލުން

ނ .ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން

ގއ .ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން

ގއ .ދާންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން

2013-P327

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އައު ޢިމާރާތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

ޑޮމަސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ

2,126,086

އެކި ރަށްތަކުގައި
ނ .ހޮޅުދޫ
ގއ .ކޮލަމާފުށި
ގއ .ދާންދޫ

‐

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

‐

2,126,086
198,019,336
198,019,336
41,764,459
37,007,568
399,500
549,568
2,960,271

2013-P326

2,126,086
45,000,000
45,000,000
11,907,966
7,151,075
399,500
549,568
2,960,271

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

‐
37,027,622
37,027,621.84
13,635,524
13,635,523.96
‐
‐
‐

ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

‐
7,405,524
7,405,524
9,514,566
9,514,566
‐
‐
‐

26

ތަރުތީބު ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ލ .ގާދޫ

2013-P336

2013-P337

2013-P338

2013-P339

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ

ފސް އިމާރާތް )ހދ.ކުޅުދުއްފުށި(
ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮ ީ

ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުން )ހ.ދ ހަނިމާދޫން (

ބަނދަރުތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުންރަށް ހަރުދަނާކުރުން

އުލިގަމު އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން

2013-P334

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގައި ހުރި ސެންޓްރަލް އެއަރކޯން ބަދަލުކުރުން

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ލ.ގަން
ލ .އިސްދޫ
ނ .ކެނދިކުޅުދޫ
ށ .މިލަންދޫ
ޅ .ނައިފަރު
ދ .މީދޫ
ހދ .ވައިކަރަދޫ
ރ .އިނގުރައިދޫ
ކ .ގުރައިދޫ
ތ .ގުރައިދޫ

ލ .ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން  3އަވަށަށް

ލ .އިސްދޫ ރަށު ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ށ .މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ޓ އިމާރާތްކުރުން
ޅ .ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯ ް

ދ .މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ހދ .ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ރ.އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

ކ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

2013-P340

2013-P341

2013-P342

2013-P343

2013-P344

2013-P345

2013-P346

2013-P347

2013-P348

2013-P349

2013-P335

ޓމްސް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ގޯތީގެ ވަށާފާރު ބަދަލުދިނުން )
ގ.އ ވިލިގިލީގައި ހަދާ ނިމި މިހާރުބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަސް ަ

ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ރާނާފައިވާ ފާރަކަށްވާތީވެ (

44,451,279
4,225,149
3,282,036
3,496,320
3,351,536
3,532,733
2,695,759
3,867,746
3,000,000
3,000,000
3,000,000

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
500,000
ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ކ .މާލެ

ގއ .ވިލިނގިލި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި
ހދ .ހަނިމާދޫ
އެކި ރަށްތަކުގައި
ހއ .އުލިގަމު

24,275,197
792,808
2,244,655
174,816
2,686,988
300,123
2,300,611
3,085,197
2,422,500
2,422,500
2,422,500

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
500,000
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

2013-P332

‐
347,552
37,829,399
10,000,000

237,800

11,015,651
5,796,943
8,358,765
2,420,240

ލ.ގާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން

‐
347,552
20,822,425
5,100,000

237,800

4,681,652
2,463,701
7,104,950
1,234,322

2013-P333

‐
15,916,344
4,650,000.00

‐

5,783,216.78
3,043,395.08
1,253,814.75
1,185,917.60

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން

‐
670,315
250,000

‐

275,391
144,924
‐
‐
8,017,480
204,407.45
159,101.81
35,833.48
226,724.14
95,675.49
292,350.74
193,387.28
502,500.00
502,500.00
502,500.00

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

500,000
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
75,000
75,000
75,000
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މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން
ލ .މާވަށް
ގދ .ތިނަދޫ

ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

2013-P350

2013-P351

ތަރުތީބު ނަންބަރ

3,000,000
8,000,000

2013-P352

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2,422,500
3,000,000

ހިތަދޫ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް  1އެއް އެޅުން

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2014
502,500.00
4,800,000.00
34,560,000
ސ .ހިތަދޫ

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2015
75,000
200,000
11,818,000
އަލަށްފަށާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

21,942,000
6,000,000

1,100,000
1,642,000

2013-P353

4,358,000

އެފްއީ ގައި ކްލާސްރޫމްތައް މަދުކަމުން ކެންޓީނާއެކު  2000އަކަފޫޓްގެ ބްލޮކެޓް އެޅުން

300,000
ކ .މާލެ

2,101,000

އަލަށްފަށާ

959,000

3,060,000

‐

2013-P354

1,000,000

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސަސް ޤާއިމްކުރުން

850,000

ކ .މާލެ

150,000
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

‐

10,000,000

2013-P355

1,700,000

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ލ .އަތޮޅުގައި ކެމްޕަސްގެ މައި ޢިމާރާތް )ކިލާސްރޫމް ބްލޮކް  (1ބިނާކުރުން

8,050,000

އަލަށްފަށާ

ލ .އަތޮޅު

250,000
3,000,000

2013-P356

1,275,000

ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްޓާފް ގެއެއް ބިނާކުރުން

1,575,000

2013-P357

2013-P358

2013-P359

150,000

ތިނަދޫ ސްޓާފް ބްލޮކްއެއް އެޅުން

ތިނަދޫ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް  1އެޅުން

ސީއެމްއެސްގައި ސަވައިވަލް ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން

ގދ .ތިނަދޫ
ގދ .ތިނަދޫ
ކ .ވިލިގިލި

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

1,500,000
8,000,000
1,000,000

ކ .މާލެ

1,275,000
1,275,000
850,000

އަލަށްފަށާ

225,000
6,325,000
150,000

1,000,000

‐
400,000
‐
850,000

2013-P360

150,000

އިތުރުކުރުން

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައިހުރި ލިފްޓް ބަދަލުކުރުން އަދި އެޢިމާރާތުގެ  2ކޮޅުގައި ޓެރަސް ހިޔާކޮށް ޖާގަ

‐
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ނަންބަރ

2013-L001

ސަޢުދީ ފަންޑް

ސްޓެޓަސް

c
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2015-2013

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އެންޑް އެނަރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ގއ .ވިލިނގިލި ،ނިލަންދޫ ،މާމެންދޫ އަދި
ދާންދޫ
އިހަވަންދޫ އަދި ގދ .ވާދޫ

ކ .ދިއްފުށި ،ހއ .ހޯރަފުށި ،ހއ.

ސ .ހިތަދޫ

މ .ކޮޅުފުށި ،ތ.މަޑިފުށި

ހާބަރ :ތ .ތިމަރަފުށި ،ޅ .ހިންނަވަރު،
ގދ .ތިނަދޫ
ނަރުދަމާ :ތ .ތިމަރަފުށި ،ޅ .ހިންނަވަރު
ޏ.ފުވައްމުލައް
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން :ޏ.ފުވައްމުލައް،

 2015ށް
އެސްޓިމޭޓް
2,230,475,973

 2014ށް
އެސްޓިމޭޓް
2,668,202,062

 2013ށް
އެސްޓިމޭޓް
1,204,886,294

91,393,626

186,567,169

-

46,857,579

86,968,723

-

-

12,345,451

48,315,964

-

86,968,723

56,532,758
12,345,451

-

150,345,000

38,550,000

-

15,420,000

104,085,000

69,390,000

-

115,650,000

56,532,758

57,979,154

-

57,979,154

ހ  2013 -ން  2015ށް
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެ ީ

މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ .އެޓޯލް ހައުސިންގ

2013-L002

ޕްރޮޖެކްޓް

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް

2013-L003

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިކްވިޕިންގ އޮފް ސ .ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް

އަބޫދާބީ ފަންޑް

އަލަށްފަށާ

2013-L004

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ސުނާމީ

އިފެކްޓެޑް އޭރިއާޒް

2013-L005

2013-L006

2013-L007

ހިނގަމުންދާ

ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ސުނާމީ ޑެމޭޖް ޔޫޓިލިޓީޒް ޕްރޮޖެކްޓް

ވޯޓަރސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް އިން ފުވައްމުލަކު

ހާރބަރސް އެންޑް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ކުވެއިތު ފަންޑް
ނިމިފައި

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ބްރޭކް ވޯޓަރ ބ .ތުޅާދޫ ،ކީ ވޯލް ގދ.
ތިނަދޫ

23,130,000

46,260,000

46,260,000
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ނަންބަރ

2013-L008

2013-L009

2013-L010

2013-L011

ޖޭ ބިކް/ޖަޕާން

މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

ޕޯސްޓް ސުނާމީ ރިކަވަރީ އެންޑް ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެޖެންސީ

ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް

ނެޓްވާރކްސް

ސްޓެޓަސް

ނިމިފައި

ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމެންޓެ އެސޯސިއޭޝަން )އައި.ޑީ.އޭ(

މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބެންކް )އައި.ޑީ.ބީ(

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ބޭސިކް ހައުސިންގ އިން ސުނާމީ އެފެކްޓެޑް

2013-L012

2013-L013

އައިލެންޑް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް

ކްއަރަންޓިން ފެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

2013-L014

2013-L015

2013-L016

އޮފް މޯލްޑިވްސް

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްވަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް

ފައިވް އައިލެންޑް ސްވެރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް /މޯލްޑިވްސް

ޕްރޮވިޝަނަލް އައި.ޑީ.ބީ )ވަކިމަޝްރޫއެއް ކަނޑަނޭޅާ(

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ހާބަރ :ށ.ފުނަދޫ ،ތ.ދިޔަމިގިލި ،ލ.ފޮނަދޫ،
ގއ.ދާންދޫ ،ލ.އިސްދޫކަޅައިދޫ ،ލ.އިސްދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ނަރުދަމާ :ބ .އޭދަފުށި ،މ .މުލި ،ށ .ފުނަދޫ

ނަރުދަމާ :ލ.ގަން ،ގދ.ތިނަދޫ،

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ހާބަރ :ރ.އުނގޫފާރު ،ނ.މަނަދޫ،

ޅ .ހިންނަވަރު ،ބ.އޭދަފުށި ،ނ.މަނަދޫ،

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ލ.މާބައިދޫ ،ތ.މަޑިފުށި

ރ.އުނގޫފާރު ،ޅ.ނައިފަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބ.ދަރަވަންދޫ ،ކ.ކާށިދޫ ،ބ.ގޮއިދޫ،
އއ.މަތިވެރި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޅ.ނައިފަރު ،ކ.ތުލުސްދޫ،ތ.ވޭމަންޑޫ

ކ .ހިންމަފުށި ،ހ.ދ ހަނިމާދޫ،

ނޮޅިވަރަންފަރު ،ކ .ތުލުނސްދޫ ،ނ .ވެލިދޫ

ނ .މާޅެންދޫ ،ހދ .ނޮޅިވަރަމު ،ހދ.

ނ .މާފަރު ،ލ .ގަން ތުނޑި ،މ .ކޮޅުފުށި،

ޏ.ފުވައްމުލައް ބޭރުތޮށި ،ރ .އިންނަމާދޫ،

ކ .ހުޅުމާލެ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އެންޑް އެނަރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
ވަކިރަށެއް ހަމަނުޖެހޭ

 2015ށް
އެސްޓިމޭޓް
-

 2014ށް
އެސްޓިމޭޓް
-

 2013ށް
އެސްޓިމޭޓް
-

-

74,016,721
74,016,721
13,273,082
13,273,082

-

58,026,982
58,026,982
37,421,094
37,421,094

-

63,073,625
63,073,625
66,977,867

-

-

360,140,946

294,012,436
24,460,938

28,480,631
15,531,929

9,335,946

104,085,000

154,200,000

92,520,000

34,695,000

92,520,000

34,231,805

15,420,000

11,565,000
-

104,085,000
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2013-L017

މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް )އޭ.ޑީ.ބީ(

ސްޓެޓަސް

2013-L018

2013-L019

2013-L020

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް

ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް  2އެންވަޔަރަމަންޓަލް

ޑޮމެސްޓިކް މެރިޓެއިމް ޓްރާންސްޕޯރޓް ޕްރޮޖެކްޓް

ރިނިއުބްލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް

ޓްރާންސްޕޯޓް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ހިނގަމުންދާ

ނިމިފައި
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޖެކްޓް

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ސ .ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

2013-L021

2013-L022

އޯޕެކް ފަންޑު ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް )އޯފިޑް(
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

2013-L023

ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީ އިން ދަ

އައިލެންޑްސް

އަލަށްފަށާ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ކޮމިއުނިކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް
ކޮމިއުނިކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
އެންޑް އެނަރޖީ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ނަރުދަމާ :ލ.ފޮނަދޫ ،އދ.މަހިބަދޫ،
އިކުއިޕްމަންޓް :ލ.ފޮނަދޫ ،އދ.މަހިބަދޫ،
ޅ.ނައިފަރު
މާލެ

 2015ށް
އެސްޓިމޭޓް

 2014ށް
އެސްޓިމޭޓް
24,500,667

 2013ށް
އެސްޓިމޭޓް

-

-

-

-

-

50,714,667

-

23,130,000

ވަކި ރަށެއް ހަމަ ނުޖެހޭ

27,756,000

40,948,885
ތ.ހިރިލަންދޫ ،ގއ.ދެއްވަދޫ

ވަކި ރަށެއް ހަމަ ނުޖެހޭ

1,370,667
194,602,366
7,024,885
ސ .ހިތަދޫ

-

22,958,667
140,630,400
63,223,966

12,336,000

38,858,400

-

38,858,400

ފެނާ ނަރުދަމާ :ބ.ތުޅައިދޫ ،ނ .ވެލިދޫ،
ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށި
ނަރުދަމާ :ގދ.ގައްދޫ

21,588,000

-

92,520,000

-

101,772,000

2013-L024

2013-L025

ޑެނިސް ކޮމާޝަލް ލޯން  /ޑެނީޑާ ސަޕޯޓެޑް

ފޯރތް ޕަވަރ ޖެނެރޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ސަޕްލަމެންޓްރީ ލޯން ފޮރ ފޯރތްޕަވަރ

-

58,534,325
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

2013-L026

89,436,000

ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ

ފޯރތް ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2

78,256,500

ކ .މާލެ
ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

47,354,825

ސްޓެލްކޯ
-

89,436,000
-

78,256,500
-

-

ކ .މާލެ

އައި.އެން.ޖީ ބޭންކް  /ނެދަރލެންޑް
ޅ .ހިންނަވަރު ،ބ .ތުޚާދޫ ،ނ .ވެލިދޫ،
-

11,179,500

2013-L027

ޑްރެޖިންގ އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން ވާރކްސް އެޓް  4އައިލެންޑްސް

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހއ .ދިއްދޫ

-
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މަޝްރޫއުގެ ނަމާއި ލޯން ދޭ ފަރާތް

2013-L028

2013-L029

2013-L030

ސްޓެޓަސް

 1000ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން ހުޅުމާލެ

 1500ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް

ސްމާރޓް މޯލްޑީވްސް

2013-L031

އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ
ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

އަދަރ ކޮންސެސަނަލް ލޯން

އެގްޒިމް ބޭންކް  /އިންޑިޔާ

އަލަށްފަށާ

2013-L032

 500ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް

2013-L032

2013-L033

ހިނގަމުންދާ

ވެލާނާގޭ އޮފީސް ބިލްޑިންގ

އަދަރ ކޮންސެސަނަލް ލޯން )ވަކިމަޝްރޫއެއް ކަންޑނޭޅޭ(

ބޭންކް އޮފް ސިލޯން  /ކޮލޮމްބޯ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .ހުޅުމާލެ
ސ .އަތޮޅު ،ޏ .ފޯމުލައް ،ގ.ދ ތިނަދޫ،
ގދ.މަޑަވެލި/ގ.ދ .ހޯޑައްދޫ ،ގ.ދ .ގައްދޫ،
ގ.އ .ވިލިގިލި އަދި ހުޅުމާލެ
ކ .މާލެ
ވަކިރަށެއް ހަމަނުޖެހޭ

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް އަމާޒުކުރެވިފައި

 2015ށް
އެސްޓިމޭޓް

 2014ށް
އެސްޓިމޭޓް
1,331,968,794

 2013ށް
އެސްޓިމޭޓް
695,168,794

-

308,400,000

715,168,794

462,600,000

243,517,923

-

1,168,717,923

695,168,794

18,504,000

308,400,000
215,880,000
18,504,000

462,600,000
215,880,000
185,040,000
-

-

138,780,000

-

ކ .މާލެ
ވަކިރަށެއް ހަމަނުޖެހޭ

-

185,040,000

138,780,000
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އެލޮކޭޝަންގެ ދަށުން

c
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2015-2013

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް
ޔ
ރުފި ާ
77,100,000
50,000,000
27,100,000
-

ޗައިނާ
ޗައިނާ
ޗައިނާ

ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު
ލ.ގަން
ވަކިރަށެއް ހަމަނުޖެހޭ

169,620,000
154,200,000
15,420,000

63,761,700

84,810,000
77,100,000
7,710,000

31,880,850

ވާރލްޑް ބޭންކް
ވާރލްޑް ބޭންކް
އިންޑިއާ

އެކި ރަށްތަކުގައި
އެކި ރަށްތަކުގައި
ކ .މާލެ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

 2014އަށް
އެސްޓިމޭޓް
ޔ
ރުފި ާ
77,100,000
19,400,000
5,000,000
52,700,000

262,140,000
231,300,000
30,840,000

31,880,850

އެކި ރަށްތަކުގައި

ސަޢޫދީ އެރެބިޔާ

ވާރލްޑް ބޭންކް

6,938,075

2,775,230

11,565,000

18,038,994

ފިންލޭންޑް

115,650,000

ށ.ފީވަށް ،ލ.މާވަށް ،ނ.ޅޮހި،
ރ.އިންނަމާދޫ ،ގދ.ގެމަނަފުށި

ހދ.ނޭކުރެންދޫ ،ރ.އަނގޮޅިތީމު،

ވ.ކެޔޮދޫ ،ހއ.މާރަންދޫ،
3,186,013

104,085,000

އެހީ ދޭ ފަރާތް

 2015އަށް
އެސްޓިމޭޓް
ރުފިޔާ
77,100,000
2,700,000
74,400,000

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ  2013 -ން  2015ށް

މަޝްރޫއުގެ ނަން

2013-G001-1

2013-G001-2

2013-G001-3

2013-G001

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރުގައި  100ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

ލ .އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑްގެ މަޝްރޫޢު

އަދި ވަކި މަޝްރޫޢެއް ކަނޑަނޭޅޭ

އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން އެގްރީމަންޓް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

2013-G002-1

2013-G002-2

2013-G002

ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުއަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮގްރާމް އިން ލޯ އިންކަމް

އެސްރެޕް ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް

އެސްރެޕް ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް  -އައިޑާ އެލޮކޭޝަންގެ ދަށުން

ކަންޓްރީޒް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް
އެނަރޖީ

އަލަށްފަށާ

 2013-G003އައި .ޖީ.އެމް އެޗް ރިނޮވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

 2013-G005ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް

2013-G004

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

 2013-G006ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން

އެޑިއުކޭޝަން އަދި ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ގެ ދާއިރާއަށް ދެއްވާ އެހީ  -އައިޑާ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް
ސްޕޯޓްސް

ހދ.ހަނިމާދޫ ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

3,186,013

-
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ތަރުތީބު ނަންބަރ

 2013-G007ކްލީން އެނާރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ

މަޝްރޫއުގެ ނަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް
ހިނގަމުންދާ

 2013-G008ޕޮލިސްއެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް

 2013-G009ތ .ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

 2013-G010އައްޑޫ އަތޮޅު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ސްޓެލްކޯ

އެނަރޖީ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

އެނަރޖީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ހިނގަމުންދާ

 2013-G011ސަޕޯރޓް ފޯ ދަ ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރެލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

 2013-G012ފޯރތްޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

 2013-G013ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރުގައި  47ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު

ހިނގަމުންދާ
ނިމިފައި
ނިމިފައި
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް

 2013އަށް
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

 2014އަށް
އެހީ ދޭ ފަރާތް

 2015އަށް
އެސްޓިމޭޓް
ކ .މާލެ

އެސްޓިމޭޓް
ޖަޕާން

އެސްޓިމޭޓް
14,729,403
ޅ .ދިއްފުށިމާދޫ

އިންޑިއާ
ތ .ބުރުނީ
އައްޑޫ ސިޓީ
އެކި ރަށްތަކުގައި
ކ .މާލެ
ހދ.ނޮޅިވަރަމްފަރު

61,680,000
ބްރޫނާއީ
ސްރީ ލަންކާ
ޖަރުމަން
ޑެންމާރކް
ޗައިނާ

-

15,773,712

15,773,712

-

123,360,000

46,260,000
9,464,227
-

74,016,000

-

-

ޖުމްލަ 347,613,568

586,490,419

567,770,792
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c
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2015-2013

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު  2013 -ން  2015ށް

މަޝްރޫއުގެ ނަން

ތަރުތީބު ނަންބަރ

 2013އަށް

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

 2014އަށް

ސްޓެޓަސް

 2015އަށް

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

2013-DL001

2013-DL002

މަޝްރޫޢު

 14ބުރީގެ ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު

 10ބުރީގެ އިމާރާތް )މިސްކިތާ ބެހޭ ފަންޑް(

 2013-DL003ތަޢުލީމީ ފަންޑް ޕްރޮޖެކްޓް

ހިންގޭ ތަން

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް
ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިމާރާތް

އެހީ ދޭ ފަރާތް

ޕައިޕްލައިން
ޕައިޕްލައިން
ޕައިޕްލައިން

ސިއްޙީ ދާއިރާ

އެސްޓިމޭޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޕައިޕްލައިން

އެސްޓިމޭޓް
ކ.މާލެ
ކ.މާލެ
ކ.މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އެސްޓިމޭޓް
ވަކި ފަރާތެއް ހަމަނުޖެހޭ
އެމް.އައި.ބީ
އެމް.އައި.ބީ
ކ.މާލެ

ޔ
ރުފި ާ
10,000,000
1,000,000
5,000,000
އެމް.އައި.ބީ

ޔ
ރުފި ާ
70,000,000
7,000,000
25,000,000
5,000,000

ރުފިޔާ
70,000,000
7,000,000
68,000,000

2013-DL004

ޖުމްލަ 21,000,000

170,000,000

77,000,000

2015 - 2013 - qTejab egutaluwad ihevid

raTqpec

II
qmArqgorqp qTqnamqTqsevqniw raTqkes qkilqbap
qlIBqfat eg 2015 qn 2013

Ip.iwaw.qsew.Ip Egqnih qnuTejab egutaluwad
qlIBqfat egukatuWUrqCam

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ކޯޓު އިމާރާތްއެޅުމެވެ .މިވަގުތު ގިނަ ރަށްތަކުގައި ކޯޓު ހިނގަމުންދަނީ ރަށު ކައުންސިލް އޮފީހާ
ށގައި ކޯޓު އިމާރާތް އެޅުން
އެއް އިމާރާތެއްގައިކަމުން ޖާގައިގެ ދަތިކަން ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .ވީމާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިފަދަ ބައެއް ރަށްރަ ު
ވސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .އަލަށް އިމާރާތްކުރެވޭ ކޯޓު އިމާރާތްތަކުގައި
ހިމެނިފައިވާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން އަންދާލާފައިވާ ގދ.ތިނަދޫ ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން ެ
ފންނަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެ ޖާގައާއި ،ކޮންފަރަންސްހޯލާއި ،ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ބަންދުގައި ބައިތިއްބައިގެން
ކޯޓުރޫމާއި ،މެޖިސްޓްރޭޓުގެ އޮފީހާއި ،މުވައްޒަ ު
ކޯޓަށް ގެންނަމީހުން ބައިތިއްބާނެ ތަނާއި އެކިއެކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ކޯޓަށް ވަޑައިގަންނަވާ އެހެން ރަށްރަށުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ޙާއްސަ އެކޮމަޑޭޝަން
ރޫމް އަދި އަރުޝީފުގެ އިތުރުން ސްޓޯރޫމްފަދަ ފެސިލިޓީތައް ހުންނާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ސޓްރޭޓް ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން  3އަވަށަށް
 2013-P340ލ .ގަމު މެޖި ް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ލ.ގަން

ހިނގަމުންދާ

4,225,149

792,808

204,407

-

ލ .އިސްދޫ

ހިނގަމުންދާ

3,282,036

2,244,655

159,102

-

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ

ހިނގަމުންދާ

3,496,320

174,816

35,833

-

އމާރާތްކުރުން
 2013-P343ށ .މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ި

ށ .މިލަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

3,351,536

2,686,988

226,724

-

 2013-P344ޅ .ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ޅ .ނައިފަރު

ހިނގަމުންދާ

3,532,733

300,123

95,675

-

ދ .މީދޫ

ހިނގަމުންދާ

2,695,759

2,300,611

292,351

-

 2013-P346ހދ .ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ކރަދޫ
ހދ .ވައި ަ

ހިނގަމުންދާ

3,867,746

3,085,197

193,387

-

 2013-P347ރ.އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

ރ .އިނގުރައިދޫ

އަލަށްފަށާ

3,000,000

2,422,500

502,500

75,000

މޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން
 2013-P348ކ.ގުރައިދޫ ެ

ކ .ގުރައިދޫ

އަލަށްފަށާ

3,000,000

2,422,500

502,500

75,000

 2013-P349ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

ތ .ގުރައިދޫ

އަލަށްފަށާ

3,000,000

2,422,500

502,500

75,000

ލ .މާވަށް

އަލަށްފަށާ

3,000,000

2,422,500

502,500

75,000

ގދ .ތިނަދޫ

އަލަށްފަށާ

8,000,000

3,000,000

4,800,000

200,000

ޖުމްލަ

44,451,279

24,275,197

8,017,480

500,000

 2013-P341ލ .އިސްދޫ ރަށު ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން
 2013-P342ނ .ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

 2013-P345ދ .މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

 2013-P350ލ.މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން
މރާތްކުރުން
 2013-P351ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢި ާ

1,500,000,000

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

1.6%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

30,000,000
25,000,000
20,000,000

ހިނގަމުންދާ

15,000,000

އަލަށްފަށާ

10,000,000

ޖުމުލަ

5,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ކައުންސިލް އިދާރާތައް ތަރައްޤީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
ތައާރަފް :
މިޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ޢިމާރާތާއި ޖާގައިގެ ގޮތުން ދަތިކަން ހުރި ކައުންސިލްތަކާއި ،ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގާނެ
ޖާގައެއްނެތް ކައުންސިލްތަކަށް އެކަންކަމުގައި ޙައްލެއް ހޯދައިދީ އެކަށީގެންވާ  ،ރަނގަޅު މަސައްކަތުގެ މާޙައުލެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމްގެ
ސަބަބުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނު އެންމެ އެދެވޭ ގޮތުގައި ތަންފީޒް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ މާހައުލާއި ވަސީލަތްތައް ރަށުކައުންސިލްތަކާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތައް
އަދި ސިޓީ ކައުންސިލް ތަކަށް ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

 2013-P329ނ .ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން
 2013-P330ގއ .ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން
 2013-P331ގއ .ދާންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން
 2013-P332ލ.ގާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން
 2013-P333ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ނ .ހޮޅުދޫ

އަލަށްފަށާ

399,500

399,500

-

-

ގއ .ކޮލަމާފުށި

އަލަށްފަށާ

549,568

549,568

-

-

ގއ .ދާންދޫ

އަލަށްފަށާ

2,960,271

2,960,271

-

-

ލ .ގާދޫ

އަލަށްފަށާ

500,000

500,000

-

-

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

އަލަށްފަށާ

347,552

347,552

-

-

ޖުމްލަ

4,756,891

4,756,891

-

-

40

ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ކައުންސިލްތައް ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ އަކުން ގުޅާލުން
ތައާރަފް :
ޕްރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ކައުންސިލްތައް ނެޓްވޯކަކުން ގުޅާލުމެވެ .އަދި މި ގުޅާލުމުގެ ސަބަބުން ،ދައުލަތުގެ
މުއައްސަސާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް ކައުންސިލްތަކުން ދެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާ ނެޓްވޯރކް ސިސްޓަމެއް ޤާއިމް ވެގެންދާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

 2013-P328ޤައުމީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ އާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅާލުން

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

އެކި ރަށްތަކުގައި

ހިނގަމުންދާ

37,007,568

7,151,075

13,635,524

ޖުމްލަ

37,007,568

7,151,075

13,635,524

9,514,566

މުޅިޖުމުލަ:

41,764,459

11,907,966

13,635,524

9,514,566

0.8%
14,000,000
12,000,000
10,000,000

ހިނގަމުންދާ

8,000,000

އަލަށްފަށާ

6,000,000

ޖުމުލަ

4,000,000
2,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

41

ބަޖެޓް

2013

2014

2015
9,514,566

1,500,000,000

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރެވޭ މިސްކިތްތަކުގައި ނަމާދު ކުރާ ހޯލުގެ
އިތުރުން ދެޖިންސަށް ވަކިން ވުޟޫކުރުމާއި ފާޚަނާ ކުރުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާނެއެވެ .މިސްކިތްތައް ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވަނީ ކަރަންޓުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ
ގޮތްތަކާއި ސާފުވަޔާއި ގުދުރަތީ އަލި ލިބޭނެގޮތްތަކާއި އަދި ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ބޭފުޅުންނަށްވެސް ފަސޭހައިން ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތްތަކަށް ބަލައިގެންނެވެ .މި
ޕްރޮގްރާމުގެ މަޤްޞަދަކީ ވީހާވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން އެއްތަނަކަށް ޖަމާވެ ،ޖަމާޢަތުގައި ނަމާދުކޮށް އަޅުކަމުގައި މަސްޢޫލުވާން މަގުފަހިކޮށްދީ ދީނީ ލޯބި އާލާކުރުމެވެ.

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

 2013-P127މަސްޖިދުލްފުރުޤާން ޢިމާރާތްކުރުން )3000މީހުންގެ މީހުންގެ ޖާގައިގެ(

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

24,251,856

10,584,079

526,601

-

 2013-P128ހއ .ހޯރަފުށި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހއ .ހޯރަފުށި

ހިނގަމުންދާ

5,908,533

3,183,191

552,117

-

 2013-P129ހއ .މާރަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 504މީހުންގެ ޖާގަ(

ހއ .މާރަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,813,133

2,720,593

76,259

-

 2013-P130ހދ .ކުމުންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 504މީހުންގެ ޖާގަ(

ހދ .ކުމުންދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,722,622

2,250,872

410,658

-

މ .ކޮޅުފުށި

ހިނގަމުންދާ

5,252,412

3,991,756

601,257

-

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,354,456

3,111,016

74,770

-

ހއ .މޮޅަދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,625,972

3,241,241

83,109

-

 2013-P134ހދ .މަކުނުދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހދ .މަކުނުދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,564,260

2,858,461

521,535

-

 2013-P135ގއ.ދާންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ގއ .ދާންދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,416,739

3,535,001

520,805

-

 2013-P136ކ.ގުރައިދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ކ .ގުރައިދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,263,214

3,161,119

550,906

-

 2013-P137ނ.މާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ނ .މާފަރު

ހިނގަމުންދާ

5,058,687

2,548,789

65,354

-

 2013-P138ނ.މިލަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ނ .މިލަދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,086,116

3,863,946

100,276

-

މސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  304މީހުންގެ ޖާގަ(
 2013-P139ބ.ކިހާދޫ ި

ބ .ކިހާދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,263,963

3,809,462

97,679

-

 2013-P140ފ.މަގޫދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ފ .މަގޫދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,320,303

3,013,674

 2013-P141ކ.ގާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

 2013-P131މ.ކޮޅުފުށި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(
ގ ޖާގަ(
 2013-P132ގދ .ކަނޑުހުޅުދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުން ެ
 2013-P133ހއ .މޮޅަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

-

ކ .ގާފަރު

ހިނގަމުންދާ

5,487,161

3,965,129

539,795

-

 2013-P142ގއ.މާމެންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ގއ .މާމެންދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,371,709

4,758,946

553,699

-

 2013-P143ގދ.ރަތަފަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ގދ .ރަތަފަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,427,470

3,899,292

454,970

-

ހދ .ނޮޅިވަރަމްފަރު

އަލަށްފަށާ

6,388,500

1,922,300

4,306,488

159,713

 2013-P145ސ.މީދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(

ސ .މީދޫ

އަލަށްފަށާ

6,638,880

1,997,639

4,475,269

165,972

 2013-P146މ.މުލައް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

މ .މުލައް

އަލަށްފަށާ

6,663,300

2,004,987

4,491,731

166,583

ގއ .ދެއްވަދޫ

އަލަށްފަށާ

6,020,800

1,811,659

4,058,621

150,520

 2013-P148ސ .ހިތަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

6,607,480

1,988,191

4,454,102

165,187

 2013-P149ގދ .ގައްދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(

ގދ .ގައްދޫ

އަލަށްފަށާ

6,630,400

1,995,087

4,469,553

165,760

ހދ .ހަނިމާދޫ

އަލަށްފަށާ

6,415,700

1,930,484

4,324,823

160,393

 2013-P144ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

 2013-P147ގއ .ދެއްވަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

 2013-P150ހދ .ހަނިމާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(
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މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

1,804,798

4,043,252

149,950

4,642,443

149,920
161,363

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ށ .ފޭދޫ

އަލަށްފަށާ

5,998,000

ރ .ރަސްގެތީމް

އަލަށްފަށާ

5,996,800

1,204,437

 2013-P153ރ .ދުވާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

ރ .ދުވާފަރު

އަލަށްފަށާ

6,454,500

1,342,159

4,950,978

 2013-P154ގދ.ފިޔޯރީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ގދ .ފިޔޯރީ

އަލަށްފަށާ

5,996,800

1,200,000

4,646,880

149,920

އއ .އުކުޅަސް

ހިނގަމުންދާ

1,589,068

201,320

-

-

 2013-P156ލ .މާމެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ލ .މާމެންދޫ

އަލަށްފަށާ

1,589,068

1,000,000

549,341

39,727

 2013-P157ށ.ކަނޑިތީމު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ށ .ކަނޑިތީމު

އަލަށްފަށާ

7,000,000

1,020,000

5,805,000

175,000

184,177,901

85,919,629

60,948,268

1,960,006

 2013-P151ށ .ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(
 2013-P152ރ .ރަސްގެތީމް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

 2013-P155އއ .އުކުޅަސް މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 480މީހުންގެ ޖާގައިގެ(

ޖުމްލަ

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

1,500,000,000

5.7%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

100,000,000
80,000,000
60,000,000

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

40,000,000

ޖުމުލަ

20,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ބަންދަރު ހެދުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތައާރަފް :

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޚަރަދުގައި މަޝްރޫޢު ހިންގައި ،ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ސަރުކާރުން އަނބުރާ
ދމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ލަފާފުރުމުގެ
ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ފައިސާ ދައްކާ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި ބަނދަރު ހެ ު
ނ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ބަނދަރު ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހަދައި ،މިކަން ކުރުމަށް ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ
ދަތިކަން ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްތަކުގެ ތެރެއި ް
ޚަރަދު ބަޖެޓަށް ބުރަބޮޑު ނުވާނެ ފަދައިން ދިގުމުއްދަތަށް ބަހާލުމެވެ.

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2014

2015

ދރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
 2013-P105ހދ .ކުމުންދޫ ބަނ ަ

ހދ .ކުމުންދޫ

އަލަށްފަށާ

18,118,500

1,048,646

1,048,646

1,048,646

 2013-P106ށ .ކަނޑިތީމު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ށ .ކަނޑިތީމު

އަލަށްފަށާ

51,700,000

2,992,245

2,992,245

2,992,245

 2013-P107ށ .މަރޮށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ށ .މަރޮށި

އަލަށްފަށާ

51,700,000

2,992,245

2,992,245

2,992,245

 2013-P108ށ .ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ށ .ފޯކައިދޫ

އަލަށްފަށާ

50,007,060

2,894,263

2,894,263

2,894,263

 2013-P109ނ .ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ނ .ހޮޅުދޫ

އަލަށްފަށާ

56,529,720

3,271,775

3,271,775

3,271,775

ރ .އިނގުރައިދޫ

އަލަށްފަށާ

58,703,940

3,397,613

3,397,613

3,397,613

ރ .މަޑުއްވަރީ

އަލަށްފަށާ

36,348,795

2,103,762

2,103,762

2,103,762

 2013-P112ބ .ހިތާދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ބ .ހިތާދޫ

އަލަށްފަށާ

26,090,640

1,510,050

1,510,050

1,510,050

 2013-P113ކ .ގުޅި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ކ .ގުޅި

އަލަށްފަށާ

27,177,750

1,572,969

1,572,969

1,572,969

 2013-P114ކ .ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ކ .ގުރައިދޫ

އަލަށްފަށާ

45,658,620

2,642,588

2,642,588

2,642,588

 2013-P115ކ .ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ކ .ގާފަރު

އަލަށްފަށާ

43,484,400

2,516,750

2,516,750

2,516,750

 2013-P116އއ .ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

އއ .ހިމަންދޫ

އަލަށްފަށާ

30,439,080

1,761,725

1,761,725

1,761,725

ނޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
 2013-P117މ .ދިއްގަރު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮ ް

މ .ދިއްގަރު

އަލަށްފަށާ

28,083,675

1,625,401

1,625,401

1,625,401

 2013-P118ފ .ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ފ .ނިލަންދޫ

އަލަށްފަށާ

45,296,250

2,621,615

2,621,615

2,621,615

ފ .މަގޫދޫ

އަލަށްފަށާ

22,285,755

1,289,835

1,289,835

1,289,835

 2013-P110ރ .އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
 2013-P111ރ .މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

 2013-P119ފ .މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
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މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

 2013-P120ދ .ބަނޑިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2014

2015

ދ .ބަނޑިދޫ

އަލަށްފަށާ

21,742,200

1,258,375

1,258,375

1,258,375

ލ.ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

54,355,500

3,145,938

3,145,938

3,145,938

ފއިނޭންސް(
 2013-P122ތ .މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ަ

ތ .މަޑިފުށި

އަލަށްފަށާ

38,048,850

2,202,157

2,202,157

2,202,157

 2013-P123ތ .ބުރުނީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ތ .ބުރުނީ

އަލަށްފަށާ

28,083,675

1,625,401

1,625,401

1,625,401

 2013-P124ލ .މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ލ .މާބައިދޫ

އަލަށްފަށާ

29,351,970

1,698,806

1,698,806

1,698,806

 2013-P125ގއ .ކޮލަމާފުށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގއ .ކޮލަމާފުށި

އަލަށްފަށާ

65,951,340

3,817,071

3,817,071

3,817,071

 2013-P126ގދ .މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގދ .މަޑަވެލީ

އަލަށްފަށާ

50,731,800

2,936,209

2,936,209

2,936,209

ޖުމްލަ

879,889,520

50,925,440

50,925,440

50,925,440

 2013-P121ލ.ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

1,500,000,000

3.4%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

60,000,000
50,000,000
40,000,000

ހިނގަމުންދާ

30,000,000

އަލަށްފަށާ

20,000,000

ޖުމުލަ

10,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި އަންނަނިވި ބާވަތްތަކުގެ މަޝްރޫޢު ހިމެނެއެވެ.
 ބަނދަރު ހެދުން ބޭރުތޮށިލުން އެތެރެތޮށިލުން ނެރުފައިކައްޓާ ގުޅޭ މަސައްކަތްތައް ތިލަވެފައިވާ ބަނދަރުތަކާއި ނެރުފަދަ ތަންތަން ފުންކުރުން ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުންމި ޕްރޮގްރާމްގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ ލަފާފުރުމުގެ ތަފާތު ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ރަށްރަށުގައި އެކަން ހައްލުކޮށްދިނުމެވެ .އަދި އެ ރަށްރަށުގައި ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ
މަސައްކަތްތައް ތަރައްގީވުމަށް މަގުފަހިވުމެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

 2013-P041ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބޭރުތޮށިހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2014

2015

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

ހިނގަމުންދާ

24,709,614

11,814,946

6,138,464

6,138,464

ކ .ހުރާ

ހިނގަމުންދާ

25,178,999

6,099,657

18,449,868

629,475

 2013-P043ތ .ކިނބިދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ތ .ކިނބިދޫ

ހިނގަމުންދާ

31,352,248

7,153,796

23,414,646

783,806

 2013-P044ގދ .ގައްދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ގދ .ގައްދޫ

ހިނގަމުންދާ

33,718,043

1,724,174

-

-

ޕރޮޖެކްޓް
 2013-P045ށ .ނޫމަރާ ހާބަރ ް

ށ .ނޫމަރާ

ހިނގަމުންދާ

32,228,121

4,043,500

-

-

ދ .މީދޫ

ހިނގަމުންދާ

35,168,467

4,098,457

-

-

ގއ .ގެމަނަފުށި

ހިނގަމުންދާ

47,288,986

28,750,000

15,051,424

2,305,338

 2013-P048ސ .ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ސ .ހިތަދޫ

ހިނގަމުންދާ

12,653,249

2,788,204

56,902

-

 2013-P049ސ .ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ސ .ހުޅުމީދޫ

ހިނގަމުންދާ

49,182,864

30,261,436

3,877,412

-

 2013-P050ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ބޭރުތޮށި

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ

އަލަށްފަށާ

6,420,231

5,322,873

936,852

160,506

 2013-P051ގދ .ފަރެސް މާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ހިނގަމުންދާ

7,947,462

295,984

 2013-P052ފ .ފީއަލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ފ .ފީއަލީ

ހިނގަމުންދާ

13,383,905

10,087,770

 2013-P053ފ .ބިލެއްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ފ .ބިލެތްދޫ

ހިނގަމުންދާ

26,410,325

9,295,459

 2013-P042ކ.ހުރާ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

 2013-P046ދ .މީދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް
 2013-P047ގއ .ގެމަނަފުށި ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

256,509
-

-

 2013-P054ނ .މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ނ .މަގޫދޫ

ހިނގަމުންދާ

20,048,525

9,290,045

382,164

-

 2013-P057ނ .ކުޑަފަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ނ .ކުޑަފަރީ

ހިނގަމުންދާ

25,872,029

20,000,000

618,806

-

 2013-P058ހދ .ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ހދ .ކުރިނބީ

ހިނގަމުންދާ

24,042,996

15,000,000

522,514

-

 2013-P059ހދ .ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ހދ .ނެއްލައިދޫ

ދ
ހިނގަމުން ާ

27,738,077

20,000,000

667,856

-

 2013-P060ރ .ފައިނު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ރ .ފައިނު

ހިނގަމުންދާ

34,508,115

15,000,000

768,234

-

 2013-P061ޅ .ކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ޅ .ކުރެންދޫ

ހިނގަމުންދާ

2,622,837

1,097,024

25,813

-

2013-P062

މެޓީރިއަލް ސަޕްލައި -ބަނދަރުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހޯދަންޖެހޭ
ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން)އެސް.ޓީ.އޯ(

 2013-P063ގއ .ކޮނޑޭ ލަފާފުރުން ހައްލުކޮށްދިނުން
 2013-P064ކ.ހުރާ ބަނދަރު ހެދުން ) 3ވަނަ ފިޔަވަހި(

އެކި ރަށްތަކުގައި

ހިނގަމުންދާ

89,161,063

45,170,623

-

-

ގއ .ކޮނޑޭ

އަލަށްފަށާ

25,122,657

5,000,000

5,000,000

14,494,590

ކ .ހުރާ

އަލަށްފަށާ

24,473,252

2,550,000

9,923,252

12,000,000
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މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2014

2015

 2013-P065ހދ .މަކުނުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ހދ .މަކުނުދޫ

ހިނގަމުންދާ

57,708,805

20,000,000

1,440,573

-

 2013-P067ޅ .ނައިފަރު ބަނދަރުހެދުން

ޅ .ނައިފަރު

ހިނގަމުންދާ

73,617,416

28,783,695

20,207,178

1,837,016

 2013-P068ލ.ދަނބިދޫ ބަނދަރުހެދުން

ލ .ދަނބިދޫ

ހިނގަމުންދާ

24,126,728

12,600,000

10,925,348

601,380

ލ .މާވަށް

ހިނގަމުންދާ

30,911,528

17,481,999

10,883,953

1,545,576

 2013-P070ލ.ކުނަހަންދޫ ބަނދަރުހެދުން

ލ .ކުނަހަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

24,128,637

14,300,000

7,622,205

1,206,432

 2013-P071ހއ،އުތީމު ބަނދަރު ހެދުން

ހއ .އުތީމް

ހިނގަމުންދާ

35,040,700

20,250,000

12,038,665

1,752,035

ހއ .ވަށަފަރު

އަލަށްފަށާ

35,077,900

3,000,000

15,000,000

16,200,953

ގއ .މާމެންދޫ

ހިނގަމުންދާ

53,585,499

29,750,000

21,156,224

2,679,275

ޝރޫޢު
 2013-P069ލ .މާވަށް ބަނދަރުހެދުމުގެ މަ ް

 2013-P072ހއ .ވަށަފަރު ބަނދަރު ހެދުން
 2013-P073ގއ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ތިލަވެފައިވާ ބަނދަރުތަކާއި ނެރުފަދަ ތަންތަން ފުންކުރުމާއި ބަނދަރާއި ޖެޓީ

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

101,200,000

15,000,000

45,000,000

11,200,000

ޅ .ކުރެންދޫ

އަލަށްފަށާ

21,600,371

8,000,000

4,370,353

8,690,009

ބ .ކެންދޫ

އަލަށްފަށާ

23,675,169

5,000,000

9,000,000

9,083,290

ހދ .ވައިކަރަދޫ

ހިނގަމުންދާ

28,565,228

18,700,000

8,436,967

1,428,261

 2013-P080ގދ .ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދު ހެދުން

ގދ .ތިނަދޫ

ހިނގަމުންދާ

17,305,145

13,884,951

354,996

-

 2013-P089ދ.މާއެނބޫދޫ ބަނދަރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު

ދ .މާއެނބޫދޫ

އަލަށްފަށާ

25,000,000

3,000,000

17,800,000

3,575,000

 2013-P090ރ .އިންނަމާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު

ރ .އިންނަމާދޫ

އަލަށްފަށާ

28,000,000

1,000,000

8,766,667

17,533,333

 2013-P091ނ.ފޮއްދޫ ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުން

ނ .ފޮއްދޫ

އަލަށްފަށާ

300,000

300,000

-

-

 2013-P092ބ .އޭދަފުށީ އޭދަފުށީ އެތެރެ ތޮށި

ބ .އޭދަފުށީ

އަލަށްފަށާ

2,000,000

2,000,000

-

-

 2013-P094އއ.މާޅޯސް ނެރުފައިކަށި ބޮޑުކުރުން

އއ .މާޅޮސް

އަލަށްފަށާ

1,000,000

1,000,000

ތ .ވިލުފުށީ

އަލަށްފަށާ

5,000,000

5,000,000

2013-P074

މަރާމާތުކުރުން

 2013-P076ޅ .ކުރެންދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން
 2013-P078ބ.ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
 2013-P079ހދ.ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ހެދުން

 2013-P095ތ.ވިލުފުށި ނެރު ބަދަލުކުރުން
2013-P096

ސުނާމީގައި ހަލާކުވެފައިވާ ނ.މަނަދޫ ،ރ.އުނގޫފާރު ބަނދަރު ހެދުން

ނ.މަނަދޫ،

)އޭ.އެފް.ޑި ލޯން އެހީ(

ރ.އުނގޫފާރު

ހިނގަމުންދާ
ޖުމްލަ

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

1,500,000,000

31.6%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

500,000,000
400,000,000
300,000,000

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

200,000,000

ޖުމުލަ

100,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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6,170,405

10,500

1,213,245,596

473,905,092

279,093,845

113,844,740

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :މަގުހެދުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތައާރަފް :
ސަބް ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުސޫލުން މަގުހެދުން
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ކޮންޓްރެކްޓަރގެ ޚަރަދުގައި މަޝްރޫޢު ހިންގައި ،ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ސަރުކާރުން އަނބުރާ ކޮންޓްރެކްޓަރަށް
ފައިސާ ދައްކާ އުޞޫލުން ރާއްޖޭގެ ބައެއް ރަށްތަކުގައި މަގު ހެދުމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު މަގްސަދަކީ މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމާއި އަޑިގުޑަންވުމުގެ
ސަބަބުން އަސާސީ ޚިދުމަތްތައް ހޯދުމުގައި ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ފިލުވައިދިނުމެވެ .މިގޮތުން ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ މަގު ކުރު މުއްދަތެއްގެ
ތެރޭގައި ހަދައި ،މިކަން ކުރުމަށް ދައުލަތުން ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދު ބަޖެޓަށް ބުރަބޮޑު ނުވާނެ ފަދައިން ދިގުމުއްދަތަށް ބަހާލުމެވެ.
ސަބް ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަމީނީމަގު
އަމީނީމަގަކީ ކުޅުދުއްފުށީ ހުރިހާ ރައްޔިތުންނާއި އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ޒިޔާރަތްކުރާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކުން ބޭނުންކުރަމުންދާ އެންމެ
ބޮޑުމަގެވެ .އެހެންނަމަވެސް ވިއްސާރަ ވެއްޖެނަމަ އޮފީސްތަކަށާއި ސްކޫލްތަކަށް ދިއުމާއި އާންމު ބޭނުންތަކަށް ހިނގާ ބިނގާވެ އުޅުމާއި އެއްގަމު ދަތުރު
ފަތުރު ކުރުން ވަނީ އިންތިހާޔަށް ދަތި އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވެފައެވެ .އަޑި ގުޑަންވެ ފެންބޮޑުވާ މިމަގު ހަދާ ނިމުމުން އެންމެހާ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ
ކަމާއެކު ހިނގާބިނގާވެ އުޅުމާއި އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލަ ހައްލުވެ ރައްޔިތުން ނަށް އޭގެ މަންފާއާއި ލާބަ ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ސަބް ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް
ނަންބަރ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

 2013-P098ހއ.ދިއްދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
 2013-P099ހދ .ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2013

2014

2015

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ހއ .ދިއްދޫ

އަލަށްފަށާ

42,813,052

1,747,472

ހދ .ހަނިމާދޫ

އަލަށްފަށާ

35,162,804

1,435,217

1,500,000

1,500,000

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

އަލަށްފަށާ

30,119,308

1,229,360

1,229,360

1,229,360

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

އަލަށްފަށާ

43,804,751

1,787,949

1,787,949

1,787,949

ގއ .ވިލިނގިލި

އަލަށްފަށާ

39,072,931

1,594,814

1,594,814

1,594,814

 2013-P103ގދ .ތިނަދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގދ .ތިނަދޫ

އަލަށްފަށާ

54,090,083

2,207,759

2,207,759

2,207,759

 2013-P104ސ .ހުޅުމީދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ސ .ހުޅުމީދޫ

އަލަށްފަށާ

38,279,572

1,562,432

1,562,432

1,562,432

ޖުމްލަ

283,342,500

11,565,000

9,882,312

9,882,312

 2013-P100ހދ .ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
 2013-P101ދ .ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
 2013-P102ގއ .ވިލިނގިލި މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
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ސަބް ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަމީނީމަގު
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ޅދުއްފުށި އަމީނީމަގު މަގުހެދުން
 2013-P082ހދ.ކު ު

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި

ހިނގަމުންދާ
ޖުމްލަ
މުޅި ޖުމުލަ

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

1.7%
30,000,000
25,000,000
20,000,000

ހިނގަމުންދާ

15,000,000

އަލަށްފަށާ

10,000,000

ޖުމުލަ

5,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2013

2014

2015

23,391,664

14,042,700

-

-

23,391,664

14,042,700

-

-

306,734,164

25,607,700

9,882,312

9,882,312

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ބިން ހިއްކުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ އާބާދީ ބޮޑު ،ބިމުގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާ ބައެއް ރަށްރަށުގެ ބިން ހިއްކުމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ މައިގަނޑު
މަގްސަދަކީ ބިމުގެ ދަތިކަމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ދިމާވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހި ކަމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލު ހޯދައިދީ ،ވިޔަފާރިއާއި ސިނާއީ
މަސައްކަތްތައް ތަރައްގީވުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ .މީގެ އިތުރުން އާބާދީއާ ތަރައްގީ އެއްފަސްކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމަކީވެސް މި މަޝްރޫޢުގެ މުހިންމު
މަގްސަދެކެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

 2013-P083ތ .ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުން ފޭސް ) 1ރިޓެންޝަން(

ތ .ތިމަރަފުށި

ހިނގަމުންދާ

102,102,908

268,986

-

-

 2013-P084ތ .ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުން ފޭސް 2

ތ .ތިމަރަފުށި

ހިނގަމުންދާ

74,443,710

8,859,163

-

-

 2013-P085ތ.ގުރައިދޫ ބިންހިއްކުން

ތ .ގުރައިދޫ

އަލަށްފަށާ

51,000,000

12,000,000

18,862,500

18,862,500

 2013-P086މ.މުލީ ބިންހިއްކުން

މ .މުލި

އަލަށްފަށާ

51,000,000

2,000,000

15,908,333

31,816,667

 2013-P087ދ.މީދު ބިން ހިއްކުން

ދ .މީދޫ

އަލަށްފަށާ

30,000,000

1,000,000

9,416,667

18,833,333

 2013-P088ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބިންހިއްކުން

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

އަލަށްފަށާ

40,000,000

1,000,000

12,666,667

25,333,333

 2013-P093ކ.ތުލުސްދޫ ބިންހިއްކުން

ކ .ތުލުސްދޫ

އަލަށްފަށާ

30,000,000

2,000,000

9,083,333

18,166,667

ޖުމްލަ

378,546,618

27,128,149

65,937,500

113,012,500

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

1.8%
30,000,000
25,000,000
20,000,000

ހިނގަމުންދާ

15,000,000

އަލަށްފަށާ

10,000,000

ޖުމުލަ

5,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން
ތައާރަފް :
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަށްތަކުގެ ނާޒުކު ގޮނޑުދޮށްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތަކީ ސަރުކާރުން އެންމެ ބޮޑު
އަހައްމިޔަތުކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށްގެންދާ އެއް ޕްރޮގްރާމެވެ .ޒަމާނީ ވަޞީލަތްތަކާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މި މަޝްރޫޢުތަކަކީ މީގެ ކުރިން ހިންގާފައިވާ މިފަދަ
މަޝްރޫޢުތަކުން އިބުރަތް ޙާޞިލްކޮށްގެން ގިނަ ޒަމާންތަކަކަށް ދެމިގެންދާނެ ގޮތަށް ފަރުމާ ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކެކެވެ.

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

މލަކު ބްރޭކްވޯޓަރ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
 2013-P055މު .

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2013

2014

2015

މ .މުލައް

ހިނގަމުންދާ

14,970,100

7,063,148

-

-

ހއ .ދިއްދޫ

ހިނގަމުންދާ

8,933,524

263,016

-

-

 2013-P066ހއ ،ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ހއ .ހޯރަފުށި

ހިނގަމުންދާ

1,326,684

1,326,684

-

-

 2013-P075ށ.ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ށ .ކޮމަންޑޫ

ހިނގަމުންދާ

39,000,520

20,000,000

4,786,633

1,950,026

ށ .މާއުނގޫދޫ

އަލަށްފަށާ

3,223,700

1,700,000

1,523,700

-

ޖުމްލަ

67,454,528

30,352,848

6,310,333

2013-P056

2013-P077

ހއ .ދިއްދޫ ދެކުނު ސަރަޙައްދު ގިރުން ހިމާޔަތްކުރުން
)ރިޓެންޝަން(

ށ .މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ރިވެޓްމަންޓް
ޖެހުން

1,950,026

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2013

2014

2015

12,035,400

13,345,135
200,250

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

އަލަށްފަށާ

28,082,600

2,000,000

 2013-P017ކ.މާފުށި ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ކ .މާފުށި

އަލަށްފަށާ

8,010,000

5,000,000

2,809,750

 2013-P018ނ.ހޮޅުދޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ނ .ހޮޅުދޫ

އަލަށްފަށާ

24,963,077

5,000,000

19,339,000

624,077

 2013-P019ކ .ވިލިނގިލީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ކ .ވިލިގިލި

އަލަށްފަށާ

18,386,660

5,000,000

12,926,994

459,667

ޖުމްލަ

79,442,337

17,000,000

47,111,144

14,629,128

146,896,865

47,352,848

53,421,477

16,579,154

 2013-P016ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

މުޅި ޖުމުލަ

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

3.2%
50,000,000
40,000,000
30,000,000

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

20,000,000

ޖުމުލަ

10,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން :ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރައްޔިތުންނަށް ހެޔޮ އަގުގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކެވެ .މިގޮތުން ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ
އަދި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ގެ  4ރަށެއްގަ ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަޝްރޫޢު މި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .އަދި
ސަރުކާރުން ހިންގާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި
 ،ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ތިރިކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެއްވެސް ހިމެނިފައިވެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ސުނާމީގައި ޙާލުގައި ޖެހުނު ފަރާތްތަކަގެ ބޯހިޔާވަހިކަމާ
ގުޅޭ  2މަޝްރޫޢެއްވެސް މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.
 -1މަޝްރޫޢުގެ ނަން :މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު
ތައާރަފް :
މި މަޝްރޫއަކީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ހިންގަވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން މަޝްރޫޢެކެވެ .މި މަޝްރޫޢު
ހަވާލުކުރެވިފައި ވަނީ ނޫމަޑި ރިސޯރޓްސް އެންޑް ރެސިޑެންސަސް އަންސްޓްލޯޓް އާއެވެ .މި މަޝްރޫޢު ގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ
ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރެވެނީ ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަދި ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ގެ  4ރަށެއްގައެވެ .މި މަޝްރޫޢު ގެ ދަށުން ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު،
ހދ.ހަނިމާދޫ އަދި ހއ.ދިއްދޫގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ ބައެއް ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަކީ އެއްފަސްކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން މިހާރު އެރަށްރަށް
ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ޢާއިލާތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ދާއިމީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދެއްވިފައިނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކުރެވިގެން ޢިމާރާތްކުރެވޭ
ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކެވެ .މިގޮތުން މި ފަރާތްތަކަށް މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޖުމްލަ  172ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި
ކ  428ހައުސިންގ ޔުނިޓަކީ މި ރަށްރަށުގައި ބޯހިޔާވަހިކަމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ،ދިގު މުއްދަތުން އަނބުރާ ފައިސާ ދައްކާ އުސޫލުން
ބާ ީ

ސރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ތިރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން
ަ
 -2މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައި ވަނީ  100މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ .މިއީ އަލަށް ފެށޭ މަސައްކަތެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް އަކީ ސަރުކާރުން ހިންގާ
ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މަޝްރޫޢު ގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތައް ހެޔޮ އަގެއްގައި ރައްޔިތުންނަށް ދޫކުރުމަށްޓަކައި ،ހިންގޭ މަޝްރޫއެކެވެ.
މިގޮތުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ދައްކާ އުސޫލުން ވިއްކާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުއްވުމަށް ވަނީ
ހަމަޖައްސަވާފައެވެ .މިގޮތުން ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކަށް ޖެހޭ އަގާއި ،ހައުސިންގ ޔުނިޓް ހެޔޮ އަގެއްގައި ވިއްކުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅުއްވާ
އަގާއި ،ދެ އަގުގެ ތަފާތަށްވާ ބައި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން މި ޕޮރޮގްރާމުގެ ތެރެއިން ހިންގުމަށް ވަނީ ކަނޑައެޅިފައެވެ .މިގޮތުން މި ޕްރޮގްރާމްގެ
ތެރޭގައި ހިމެނޭނީ ،ރިއަލް އެސްޓޭޓްގެ އުސޫލުން ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކޮށް ،ވިއްކުމަށް ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކެވެ.
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ނަންބަރ

2013-P038

މަޝްރޫޢުގެ ނަން
އަބޫދާބީ ފަންޑުގެ އެހީގައިހިންގާ މ.ކޮޅުފުށީގައި ހިންގާ
ސުނާމީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ) 168ގެ ޢިމާރާތްކުރުން(

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

މ .ކޮޅުފުށި

ހިނގަމުންދާ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

7,980,160

7,980,160

-

-

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،
2013-P039

ހދ.ހަނިމާދޫ،

މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ 600

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު،

ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު

ހިނގަމުންދާ

105,536,408

40,000,000

30,000,000

12,000,000

ހއ.ދިއްދޫ
2013-P040

ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު
ތިރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

100,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

ރ.ދުވާފަރު

އަލަށްފަށާ

11,000,000

5,000,000

5,725,000

275,000

ޖުމްލަ

224,516,568

67,980,160

50,725,000

27,275,000

 2013-P097ރ.ދުވާފަރު ގެތަކުގެ މަގުފާރު ރޭނުން

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

4.5%
80,000,000
60,000,000

ހިނގަމުންދާ

40,000,000

އަލަށްފަށާ
ޖުމުލަ

20,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތައާރަފް :
ރާއްޖޭގެ ގިނަ ރަށްތަކުގެ މީރުފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ސާފު ބޯފެން ލިބުމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާފު ފެން ލިބުމަށް
ދަތިވެ ތަފާތު އެކިއެކި ސިއްޙީ މައްސަލަތައް ރައްޔިތުންނަށް ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ނަރުދަމާގެ ނިޒާމަކީ މިފަދަ ރަށްތަކަށް ނުހަނު ބޭނުންވެފައިވާ
ވަޞީލަތެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭ ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ވިއުގައެއް ޤާއިމްކޮށް ޕަންޕްސްޓޭޝަން ބަހައްޓައި ،ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ޤާއިމްކޮށް ވޭސްޓްވޯޓަރ
އައުޓްފޯލް ޤާއިމްކޮށް ގޭގެއަށް ފާޚާނާ ހޮޅި ގުޅިގެންދާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

2014

2015

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

21,402,037

18,191,731

-

-

އެކި ރަށްތަކުގައި

ހިނގަމުންދާ

9,000,000

8,628,695

371,305

-

މ .ކޮޅުފުށި

އަލަށްފަށާ

333,903

283,818

50,086

-

 2013-P026ލ .މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ލ .މާމެންދޫ

އަލަށްފަށާ

38,802,888

9,000,000

14,416,408

14,416,408

 2013-P027ހއ.ހޯރަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ހއ .ހޯރަފުށި

އަލަށްފަށާ

47,798,546

5,000,000

20,801,791

20,801,791

ހއ .ކެލާ

އަލަށްފަށާ

38,802,888

7,000,000

15,416,408

15,416,408

 2013-P029ގދ .ފިޔޯރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ގދ .ފިޔޯރީ

އަލަށްފަށާ

31,664,970

7,000,000

11,936,673

11,936,673

ނޒާމް ގާއިމްކުރުން
 2013-P030ތ .މަޑިފުށި ނަރުދަމާ ި

ތ .މަޑިފުށި

އަލަށްފަށާ

25,674,300

9,000,000

4,008,111

8,016,221

 2013-P031ނ .ހޮޅުދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ނ .ހޮޅުދޫ

އަލަށްފަށާ

38,284,776

9,000,000

7,081,914

14,163,828

ދ .މާއެނބޫދޫ

އަލަށްފަށާ

21,695,940

4,000,000

4,288,385

8,576,771

ރ .އަލިފުށި

އަލަށްފަށާ

44,964,720

9,000,000

8,710,151

17,420,301

ޖުމްލަ

318,424,968

86,104,244

87,081,231

110,748,401

2013-P021

ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް

 2013-P023ރީޖިނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ) 2ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

2013-P024

ކޮޅުފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އޮޕަރޭޓްޝަން އެންޑް
މެއިންޓްނެންސް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

 2013-P028ހއ .ކެލާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

 2013-P032ދ .މާއެނބޫދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
މކުރުން
 2013-P033ރ .އަލިފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއި ް

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

5.7%
100,000,000
80,000,000
60,000,000

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

40,000,000

ޖުމުލަ

20,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތައާރަފް :
މީރުފެންފަށަލަ ތަޣައްޔަރުވުމުގެ ސަބަބުން ސާފު ބޯފެން ލިބުމަށާއި ދިރިއުޅުމުގެ އެހެނިހެން ބޭނުންތަކަށް ބޭނުންވާ ސާފު ފެން ލިބުމަށް ދަތިވެ
ނނާ ވަނީ ކުރިމަތިވެފައެވެ .އެހެންކަމުން ފެނުގެ
ތަފާތު އެކިއެކި ސިއްޙީ މައްސަލަތަކާއި ގިނަގުނަ ދަތިތަކާ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ރައްޔިތު ް
ނންވެފައިވާ ވަޞީލަތެކެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ހިންގޭ ރަށްރަށުގައި ލޮނުފެން މީރުފެނަށް ބަދަލުކުރާ ޕްލާންޓް
ނިޒާމަކީ މިފަދަ ރަށްތަކަށް ނުހަނު ބޭ ު
ބެހެއްޓި ،ޕްލާންޓަށް ލޮނުފެން ނަގާ ނިޒާމް ގުޅައި ރިޖެކްޓް ވޯޓަރ ޕައިޕްލައިން އެޅުމުގެ އިތުރުން މުޅި ރަށަށް ވާސިލްވާނޭ ގޮތަށް ފެނުގެ
ދނެއެވެ.
ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށް ދިނުމަށްޓަކައި ވިއުގައެއް ޤާއިމްކޮށް ގޭގެއަށް ފެން ހޮޅި ގުޅިގެން ާ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

9,000,000

2,629,146

5,258,293

5,171,668

10,343,336
6,347,598
21,949,226

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

މ .މުލައް

އަލަށްފަށާ

20,017,010

 2013-P035އދ .މާމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

އދ .މާމިގިލި

އަލަށްފަށާ

30,447,869

9,000,000

 2013-P036ށ .ކަނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ށ .ކަނޑިތީމު

އަލަށްފަށާ

20,200,200

7,000,000

3,173,799

ޖުމްލަ

70,665,080

25,000,000

10,974,613

 2013-P034މ .މުލައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

1.7%
30,000,000
25,000,000
20,000,000

ހިނގަމުންދާ

15,000,000

އަލަށްފަށާ

10,000,000

ޖުމުލަ

5,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
ތައާރަފް :
ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށުގައި އުފެދޭ ކުނީގެ ބާވަތްތައް ،އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށް އޭގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތުގައި ނައްތާލުމަކީ ވަރަށް މުހިންމު
ކަމެކެވެ .ރައްޔިތުން ދުޅަހެޔޮ ސިއްޙަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި ރަށުގައި އުފެދޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ކުނި އެއްތަނަކަށް ޖަމާކޮށް ،އެކި
ބާވަތުގެ ކުނި ވަކިކޮށް ،ތިމާވެއްޓާއި ރަޙްމަތްތެރި ގޮތަކަށް ކުނިނައްތާލުމުގެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިގެންދާނެއެވެ .އަދި އޭގެ ސަބަބުން އާންމު
އިޖްތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށްވެސް ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްލިބި ،މީގެ ލާބައާއި މަންފާ ރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ލ .ފޮނަދޫ

 2013-P025ލ .ފޮނަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

0.07%
1,200,000
1,000,000
800,000

ހިނގަމުންދާ

600,000

އަލަށްފަށާ

400,000

ޖުމުލަ

200,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

އަލަށްފަށާ

1,365,204

1,000,000

365,204

-

ޖުމްލަ

1,365,204

1,000,000

365,204

-

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ކަރަންޓް ނިޒާމް ތަރައްގީކުރުން
ތައާރަފް :
މިޕްރޮގްރާމް އަކީ ރާއްޖޭގައި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމާއި ހަކަތައަށް ކުރާ ހޭދަ މަދު ކުރުމަށް އަމާޒު ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ
ޕްރޮގްރާމެކެވެ .މިގޮތުން :
 -1މަޝްރޫޢުގެ ނަން :ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން
ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވެމުންދާ ކަރަންޓްގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެގޮތުން ،ތިމާވެއްޓާއި ރަޙްމަތްތެރި ،އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ
މިނިޒާމުގެ ސަބަބުން ޑީސަލްއަށް ކުރެވޭ ހޭދަ ވަރަށް ބޮޑުތަން ކުޑަވެ ،ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ލުޔެއް ލިބިގެން ދާނެއެވެ.
 -2މަޝްރޫޢުގެ ނަން :މ.ކޮޅުފުށީގައި ހިނގަމުންދާ ސުނާމީ ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓް :ކަރަންޓް ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން.
ސުނާމީއަށް ފަހު ،އާރާސްތުކުރަމުންދާ ކޮޅުފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ،ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިންގަމުން ގެންދާ ގެދޮރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢާއި
ގުޅިގެން ރަނގަޅު ފެންވަރުގެ ކަރަންޓްގެ ޚިދުމަތް ލިބިދިނުމަކީ ކޮޅުފުށީގެ އެންމެހާ ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ޚިދްމަތުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް
ޚިދުމަތެވެ .ފެންވަރު ރަނގަޅު ނަރުދަމާ ނިޒާމެއްގެ މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާއިރު ،ނަރުދަމާ ނިޒާމް ހިންގޭނެވަރުގެ ރަނގަޅު ކަރަންޓް ނިޒާމެއް
ގާއިމުކޮށްދީ އޭގެ މަންފާ ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިމަޝްރޫޢިން ޙާޞިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިއެވެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

2,975,000

3,500,000

3,500,000

2,975,000

3,500,000

3,500,000

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

10,500,000

ޖުމްލަ

10,500,000

 2013-P020ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ނަންބަރ
2013-P037

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

މ .ކޮޅުފުށި

މ.ކޮޅުފުށީގައި ހިނގަމުންދާ ސުނާމީ ރިކަވަރީ
ޕްރޮޖެކްޓް :ކަރަންޓް ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

ހިނގަމުންދާ

15,330,818

14,424,628

-

ޖުމްލަ

15,330,818

14,424,628

-

-

25,830,818

17,399,628

3,500,000

3,500,000

1.2%
20,000,000
15,000,000
10,000,000

ހިނގަމުންދާ
ޖުމުލަ

5,000,000
ޖުމުލަ

ހިނގަމުންދާ

ބަޖެޓް

2013

2014

2015
-

1,500,000,000

އަލަށްފަށާ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަލަށްފަށާ

57

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ތައާރަފް :
ދިވެހިރާއްޖޭގެ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ކުރިއަރުވައި ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ގޮތުން ތަފާތު މަޝްރޫޢުތަކެއް ތަންފީޒު ކުރުމަށް
ރޭވިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން:
 -1މަޝްރޫޢުގެ ނަން :ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގައި ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން
ރާއްޖޭގެ ދަނޑުވެރިކަމަށް އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއެކު މިސިނާޢަތު އިތުރަށް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި ސެންޓަރުތަކުގައި ކުރެވޭ ދިރާސާ މަސައްކަތްތަކާއި
ނަމޫނާ ދެއްކުމުގެ މަސައްކަތް އިތުރުކޮށް ދަނޑުވެރިންނަށް ބޭނުންވާ ފުރިހަމަ ތަމްރީނު ދިނުމަކީ ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ .މިގޮތުން
ކުކުޅާއި ކުދި ޖަނަވާރު ގެންގުޚުމުގެ މަސައްކަތަށް ދަނޑުވެރިން އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި  2012ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހަނިމާދޫ
އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި ހޯމްގާރޑްނިންގ ،ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް އަދި ޕޯލްޓްރީގެ އިތުރުން ބަކަރި ،އަސްދޫނި އަދި މުސަޅު ގެންގުޅުމުގެ
މަސައްކަތްތައް ވަނީ ފެށިފައެވެ.
 -2މަޝްރޫޢުގެ ނަން :ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ގައި އޮފީސް އިމާރާތަކާއި ޕަވަރހައުސް އެއް ގާއިމުކުރުން
ދަނޑުވެރިންނާއި ކައިރިން ދަނޑުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ތަފާތު ޚިދުމަތްތައް ލިބޭނެ މަގު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ހައްދުންމަތީގެ އެންމެ
ބިންބޮޑު ރަށް ކަމަށްވާ ގަމަށް މެންދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފެށިފައިވެއެވެ .މިގޮތުން ގަން އެގްރިކަލްޗަރ
ސެންޓަރ ޤާއިމްކުރުމަށްޓަކައި ގަމުން ލިބިފައިވާ ބިމުގެ ސަރަޙައްދު ވަކިކުރެވި އެސަރަޙައްދު ތަރައްޤީކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭންތައް ވަނީ
އެކުލަވާލެވިފައެވެ .އަދި ހަމައެއާއެކު ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުމަށްޓަކައި އެސެންޓަރުގެ އެކޮމޮޑޭޝަން އަދި ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީގެ
މަސައްކަތް މިމިނިސްޓްރީން އިފާޑްގެ އެހީގައި ކުރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫގެ އެހީގައި ބިނާކޮށް މިހާރުވަނީ ނިންމުމުގެ އެންމެ ފަހުގެ މަރުޙަލާގައެވެ.
 -3މަޝްރޫޢުގެ ނަން :މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް :ނެޝަނަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން
މި މަޝްރޫޢުގެ މަގްސަދަކީ މެރިން އެކްއަރކަލްޗަރ ނުވަތަ މެރިކަލްޗަރ ރާއްޖޭގައި ތަރައްޤީކޮށް ،މިމަސައްކަތުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާއާއި އާމްދަނީގެ
ސގޮތެއްގައި ޒުވާނުންނަށާއި އަންހެނުންނަށެވެ .މަޝްރޫއުގެ އާޚިރު ނަތީޖާއަކަށް ވާނީ އަމިއްލަ
ފުރުސަތުތައް ރާއްޖޭގައި އިތުރުކުރުމެވެ .ޚާއް ަ
ކުންފުނިތަކާއި ،ވަކިވަކި ފަރުދުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުގެ ޤާބިލުކަން މެރިކަލްޗަރގެ ދާއިރާއިން އިތުރުވެމެވެ .މިމަޝްރޫޢުގައި ހިމެނޭ
ނެޝަނަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތުގެ މަޤްސަދަކީ ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރެވޭ ފެނާއި ކަނޑުގެ ދިރުންތަކުގު ސަބަބުން
ރާއްޖެއަށް ބަލި ތައާރަފްވުން ކޮންޓްރޯލުކުރުމާއި ،ދުޅަހެޔޮ މެރިކަލްޗަރ ސިނާއަތެއް ޤާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމެވެ.
 -4މަޝްރޫޢުގެ ނަން:މަނިޔަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން  -ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި )އިންޖީނުގެ ބިނާކުރުން(
މެރިކަލްޗަރގެ ދާއިރާއިން ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދިނުމަށް ބޭނުންވާ މުޤައްރަރާއި ފޮތްތައް ދަނީ މެރިން ރިސާރޗް ސެންޓަރާއި ޔޫ .އެން .ޑީ .ޕީ
ގުޅިގެން ހިންގާ އިންޓަރގްރޭޓެޑް ފާރމިން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރަމުންނެވެ .ކްލާސްރޫމެއްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމަށް މަނިޔަފުށީގައި ހުރި
އިމާރާތެއް ދަނީ އެމެރިކާ ސަރުކާރުގެ އެހީގައި މަރާމާތުކުރަމުންނެވެ .މަނިޔަފުށި ފީލްޑް ސްޓޭޝަން ވެގެންދާނީ މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް
ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓަށާއި ،މުޅި މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށާއި ،ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒަކަށެވެ.
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ނަންބަރ

2013-P008

2013-P009

2013-P010

2013-P011

2013-P012

2013-P013

މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް
ކޮމްޕޯނަންޓް( :ނެޝަނަލް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން
ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން
ޕްރޮގްރާމް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(
ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް
ކޮމްޕޯނަންޓް(
މަނިޔަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން  -ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި
)އިންޖީނުގެ ބިނާކުރުން(
ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގައި ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް
ގާއިމުކުރުން

އެކި ރަށްތަކުގައި

ހިނގަމުންދާ

26,985,000

7,846,262

-

ކ .މަނިޔަފުށި

އަލަށްފަށާ

650,000

552,500

97,500

-

ހދ .ހަނިމާދޫ

އަލަށްފަށާ

630,000

535,500

94,500

-

ލ.ގަން

އަލަށްފަށާ

1,659,755

1,410,792

248,963

-

ކ .ވިލިގިލި

އަލަށްފަށާ

1,699,720

1,444,762

254,958

-

ޖުމްލަ

52,132,853

20,027,794

5,695,921

-

25,000,000
20,000,000
15,000,000

އަލަށްފަށާ

10,000,000

ޖުމުލަ

5,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

-

އެކި ރަށްތަކުގައި

ހިނގަމުންދާ

3,237,978

3,237,978

1.3%

ހިނގަމުންދާ

-

-

ކ .ހުޅުލެ

އަލަށްފަށާ

17,270,400

1,500,000,000

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

5,000,000

5,000,000

-

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ޕަވަރހައުސް އެއް ގާއިމުކުރުން

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ސްޓެޓަސް

ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ގައި އޮފީސް އިމާރާތަކާއި

 2013-P014ވިލިމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ ނާސަރީ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތާއި ރައްކާތެރިކަން ޙިމާޔަތްކުރުމަށްޓަކައި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން އަދާ ކުރަންޖެހޭ
ޒިންމާތައް އަދާކުރުމަށް ބޭނުންވާ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ
ގާނޫނީ ޒިންމާތައް އަދާކުރުމުގައި ހުރި ބައެއް ދަތިތަކަށް ޙައްލު ލިބި ،ލުއިފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ .އަދި ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުގެ
މުވައްޒަފުންގެ ހިޔާތައް އިމާރާތް ކުރެވިގެންދާނެއެވެ. .

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

 2013-P002ޓްރޫޕްސް އެކަމަޑޭޝަން ބިލްޑިންގ  2ޔުނިޓް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ގދ .ތިނަދޫ

އަލަށްފަށާ

3,612,480

3,070,608

451,560

90,312

 2013-P003ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކައްދޫގައި ބެރެކްސްއެއް ހެދުން

ލ.ކައްދޫ

އަލަށްފަށާ

2,235,200

1,899,920

279,400

55,880

 2013-P004ހުޅުމާލެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގޯތީގެ ވަށާފާރު ރޭނުން

ކ .ހުޅުމާލެ

އަލަށްފަށާ

2,075,554

1,764,221

259,444

51,889

ކ .ހުޅުމާލެ

އަލަށްފަށާ

10,000,000

8,500,000

1,250,000

250,000

ޖުމްލަ

17,923,234

15,234,749

2,240,404

448,081

2013-P005

ހުޅުމާލެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސް
ހާބަރ ޑިވެލޮމަންޓް

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

1.0%
20,000,000
15,000,000

ހިނގަމުންދާ

10,000,000

އަލަށްފަށާ
ޖުމުލަ

5,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުގައި ހިމެނެނީ އެކި ރަށްރަށުގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރާބެހޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމެވެ .މިގޮތުން ޤައުމީ
ސްޓޭޑިއަމާއި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމްތައް ތަރައްޤީކުރުމާއި ،ރަށްރަށުގެ ބޯޅަ ދަނޑުތައް ތަރައްގީކުރުމާއި ،މާލޭ އުތުރުފަރާތުގައި ބައިބަލާކުޅޭނެ
ސަރަހައްދެއް ތަރައްގީކުރުމާއި ،މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި ތަރައްގީކުރުމާއި ،އެކި ރަށްތަކުގައިވާ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތައް ތަރައްގީކުރުންފަދަ
މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

 2013-P158މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

5,635,000

4,789,750

845,250

-

 2013-P159ހުރާ ޔޫތް ކޭމްޕް ސައިޓް ތަރައްޤީކުރުން

ކ .ހުރާ

އަލަށްފަށާ

650,000

552,500

97,500

-

ހއ .ދިއްދޫ

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ށ .ފުނަދޫ

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ރ .އުނގޫފާރު

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ބ .އޭދަފުށީ

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ޅ .ހިންނަވަރު

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ފ .ނިލަންދޫ

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ތ .ތިމަރަފުށި

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ގއ .ވިލިނގިލި

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ޏ .ފުވައްމުލައް

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ސ.ގަން

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

2013-P160

2013-P161

2013-P162

2013-P163

2013-P164

2013-P165

2013-P166

2013-P167

2013-P168

2013-P169

2013-P170

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
)ހއ.ދިއްދޫ(
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ތަރައްގީކުރުން )ށ.ފުނަދޫ(
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ތަރައްގީކުރުން )ރ.އުނގޫފާރު(
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
)ބ.އޭދަފުށި(
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
)ޅ.ހިންނަވަރު(
އގީކުރުން
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރަ ް
)ފ.ނިލަންދޫ(
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
)ތ.ތިމަރަފުށި(
ޒ ތަރައްގީކުރުން
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަ ު
)ގއ.ވިލިނގިލި(
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
)ޏ.ފުވައްމުލަކު(
މރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު ަ
)ސ.ހިތަދޫ(
ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން
)ސ.ގަން(
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މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

 2013-P171އއ.ރަސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

އއ.ރަސްދޫ

އަލަށްފަށާ

750,000

750,000

-

-

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

3,000,000

1,275,000

1,725,000

-

ޕޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްޤީކުރުން
 2013-P173މާލޭ ސް ޯ

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

2,038,552

1,732,769

305,783

-

 2013-P174ވ.ފުލިދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ވ.ފުލިދޫ

އަލަށްފަށާ

250,000

250,000

 2013-P175ވ.ފެލިދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ވ.ފެލިދޫ

އަލަށްފަށާ

250,000

250,000

 2013-P176ވ.ކެޔޮދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ވ.ކެޔޮދޫ

އަލަށްފަށާ

250,000

250,000

 2013-P177ނ.މާޅެންދޫ ބޯޅަ ދަންޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ނ .މާޅެންދޫ

އަލަށްފަށާ

250,000

250,000

 2013-P178ރ.ރަސްމާދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ރ .ރަސްމާދޫ

އަލަށްފަށާ

250,000

250,000

 2013-P172ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޔޫތް ސެންޓަރސް

 2013-P179ނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

-

-

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

1,631,567

1,386,832

244,735

-

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

އަލަށްފަށާ

1,263,000

637,500

625,500

-

 2013-P181ސ.ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

1,263,000

1,073,550

189,450

-

ސޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން
 2013-P182ގދ.ތިނަދޫ ޒޯން ް

ގދ .ތިނަދޫ

އަލަށްފަށާ

1,263,000

637,500

625,500

-

އެކި ރަށްތަކުގައި

ހިނގަމުންދާ

20,000,000

8,000,000

 2013-P180ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

ޑިވެލޮޕިންގ & އަޕްގްރޭޑިންގ ބޭސިކް ފުޓްބޯލް
 2013-P183ގްރައުންޑްސް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކޯޓްސް އިން

-

-

އައިލަންޑްސް
2013-P184

2013-P185

މާލޭ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި ބައިބަލާ ކުޅޭނެ

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

250,000

212,500

37,500

-

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

334,688

284,485

50,203

-

ށ .ކަނޑިތީމު

އަލަށްފަށާ

750,000

750,000

48,328,806

30,344,885

އދެއް ތަރައްޤީކުރުން
ސަރަޙަ ް
ހެންވޭރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން
ތަރައްޤީކުރުން

 2013-P186ށ.ކަނޑިތީމު ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ޖުމްލަ

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

2.0%
35,000,000
30,000,000
25,000,000

ހިނގަމުންދާ

20,000,000

އަލަށްފަށާ

15,000,000

ޖުމުލަ

10,000,000
5,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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5,983,921

-

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ސްކޫލްތައް ތަރައްގީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހުރި ސްކޫލްތައް ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކެވެ .މިގޮތުން ސްކޫލްތަކުގައި
އިތުރު ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި ،ހޯލާއި ލެބޯޓްރީ އަދި ލައިބްރަރީ ފަދަ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމާއި ސްކޫލްގެ އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ރަނގަޅުކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަކީ ގްރޭޑް  10 – 1އަށް ކިޔަވައިދޭ ސްކޫލްތަކަށް ބައެއް ސްކޫލްތައް ބަދަލުކުރުމަށް
އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކެވެ .އަދި ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކަކީ ސްކޫލްތައް އެއް ދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ މަޝްރޫޢުތަކެވެ .މި
ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ސްކޫލްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުވެ ،ކިޔަވައިދިނުމުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަގުފަހިވެ ،ސްކޫލްތައް ހިންގުމަށް
ފަސޭހަވެގެންދާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

 2013-P188މަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ  24ކްލާސްރޫމް

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

37,061,960

6,633,416

1,456,116

-

 2013-P189ކަލާފާނު ސްކޫލް  22ކްލާސްރޫމް

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

15,617,280

10,925,404

697,366

-

 2013-P190މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލްއިމާރާތް

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

18,926,380

5,000,000

3,538,535

884,634

 2013-P191ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް  Sބްލޮކް

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

17,136,000

5,000,000

5,985,350

855,050

 2013-P192މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ގްރޭޑް  10-1އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

5,000,000

3,400,000

1,600,000

-

 2013-P193ތާޖުއްދީން ސްކޫލް މިޔުޒިކް އެންޑް ބޭންޑްރޫމް

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

881,280

730,361

22,032

-

ހއ .ދިއްދޫ

ހިނގަމުންދާ

1,063,506

95,932

-

-

ހއ .އިހަވަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

1,287,744

95,932

-

-

ހއ .ހޯރަފުށި

ހިނގަމުންދާ

4,641,196

93,735

-

-

މ .މަޑުއްވަރީ

ހިނގަމުންދާ

984,850

41,130

-

-

 2013-P198ކ .މާފުށި ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް  -ރިޓެންޝަން

ކ .މާފުށި

ހިނގަމުންދާ

2,908,190

127,467

-

-

 2013-P199ގދ .ތިނަދޫ ސެކަންޑް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް  -ރިޓެންޝަން

ގދ .ތިނަދޫ

ހިނގަމުންދާ

22,004,097

503,862

-

-

ސ .ހިތަދޫ

ހިނގަމުންދާ

464,629

106,011

-

-

 2013-P201ނ .މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ރިޓެންޝަން

ނ .މިލަދޫ

ހިނގަމުންދާ

764,159

21,000

-

-

 2013-P202ރ .މާކުރަތު ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ރިޓެންޝަން

ރ .މާކުރަތު

ހިނގަމުންދާ

954,298

26,250

-

-

ގދ .ފިޔޯރީ

ހިނގަމުންދާ

983,705

454,013

-

-

ހދ .ކުމުންދޫ

ހިނގަމުންދާ

1,488,795

60,803

-

-

 2013-P194ހއ .އޭއީސީ  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން
2013-P195

2013-P196

ހއ .އިހަވަންދޫ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް -
ރިޓެންޝަން
ހއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް -
ރިޓެންޝަން

 2013-P197މ .މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

2013-P200

2013-P203

ސ .ހިތަދޫ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް -
ރިޓެންޝަން

ގދ .ފިޔޯރީ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ބާކީ އަދި
ރިޓެންޝަން

 2013-P204ހދ .ކުމުންދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް
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ނަންބަރ
 2013-P205ށ .މިލަންދޫ ސްކޫލް ހޯލް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ށ .މިލަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,199,643

121,633

-

-

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,703,444

107,375

-

-

 2013-P207ތ .ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ތ .ދިޔަމިގިލީ

ހިނގަމުންދާ

1,484,509

56,317

-

-

 2013-P208ތ .އޭއީސީ ހޯލް

ތ .ތިމަރަފުށި

ހިނގަމުންދާ

5,456,364

2,308,982

147,382

-

 2013-P209ހދ .އަފީފުއްދީން ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހިނގަމުންދާ

5,275,824

502,531

-

-

 2013-P210ހދ .އޭއީސީ ހޯލް

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހިނގަމުންދާ

5,347,564

4,272,704

272,726

-

ރ .މީދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,122,873

1,363,068

-

-

ރ .މަޑުއްވަރީ

ހިނގަމުންދާ

5,875,200

5,265,630

585,070

-

ބ .ތުޅާދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,081,301

2,286,969

198,867

-

 2013-P214ދ .ބަނޑިދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ދ .ބަނޑިދޫ

ހިނގަމުންދާ

2,937,600

1,955,048

147,154

-

 2013-P215ލ .އިސްދޫ ސްކޫލް  8ކްލާސްރޫމް  -ފޭސް 2

ލ .އިސްދޫ

ހިނގަމުންދާ

2,937,600

2,790,720

146,880

-

 2013-P216ގދ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  8ކްލާސްރޫމް

ގދ .ގައްދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,142,073

1,621,694

263,997

-

 2013-P217ސ .ހިތަދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

ސ .ހިތަދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,406,400

3,084,480

1,211,760

-

 2013-P218އއ .އުކުޅަހު ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

އއ .އުކުޅަސް

ހިނގަމުންދާ

2,937,600

1,376,652

152,961

-

 2013-P219ހދ .ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(

ހދ .ނޭކުރެންދޫ

ހިނގަމުންދާ

1,003,000

808,019

42,527

-

ކ .ހިންމަފުށި

ހިނގަމުންދާ

1,027,886

695,612

44,401

-

 2013-P221ރ .އަނގޮޅިތީމް ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ރ .އަނގޮޅިތީމް

ހިނގަމުންދާ

1,958,400

1,860,480

97,920

-

 2013-P222ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ

ހިނގަމުންދާ

1,003,000

808,019

42,527

-

 2013-P223ހދ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  9ކްލާސްރޫމް

ހދ .ވައިކަރަދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,875,200

3,525,120

2,203,200

146,880

 2013-P224ރ .އަލިފުށި ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

ރ .އަލިފުށި

ހިނގަމުންދާ

7,344,000

2,643,840

1,652,400

110,160

 2013-P225ސ .މަރަދޫ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް

ސ .މަރަދޫ

ހިނގަމުންދާ

2,448,000

2,386,800

61,200

-

 2013-P226ހއ.ފިއްލަދޫ މަދްރަސަތުލް ސަބާޚް  2ކްލާސްރޫމް

ހއ .ފިއްލަދޫ

ހިނގަމުންދާ

979,200

954,720

24,480

-

 2013-P227ހއ .މާރަންދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ހއ .މާރަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

1,958,400

1,909,440

48,960

-

 2013-P228ށ .ޅައިމަގު ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ށ .ޅައިމަގު

ހިނގަމުންދާ

1,958,400

1,909,440

48,960

-

 2013-P229ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ  4ކްލާސްރޫމް

ށ .ކަނޑިތީމު

ހިނގަމުންދާ

1,958,400

1,909,440

48,960

-

 2013-P230ރ .ރަސްގެތީމް ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

ރ .ރަސްގެތީމް

ހިނގަމުންދާ

979,200

954,720

24,480

-

ޅ .ނައިފަރު

ހިނގަމުންދާ

8,323,200

4,993,920

3,121,200

208,080

ގއ .ވިލިނގިލި

ހިނގަމުންދާ

1,468,800

1,432,080

36,720

-

ގދ .ވާދޫ

ހިނގަމުންދާ

979,200

954,720

24,480

-

 2013-P206ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް  9ކްލާސްރޫމް

 2013-P211ރ .އޭއީސީ  8ކްލާސްރޫމް
 2013-P212ރ .މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް  9ކްލާސްރޫމް  4ބުރި ޢިމާރާތް
 2013-P213ބ .ތުޅާދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

 2013-P220ކ .ހިންމަފުށި ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(

 2013-P231ޅ .ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް  12ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު
2013-P232

ގއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  3ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް
ބަދަލުކުރުން(

 2013-P233ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް
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ނަންބަރ

 2013-P234ސ .މަރަދޫ ފޭދޫ ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ސ .މަރަދޫފޭދޫ

ހިނގަމުންދާ

1,468,800

1,432,080

36,720

-

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

5,000,000

4,250,000

750,000

-

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

5,000,000

4,250,000

750,000

-

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

5,000,000

4,250,000

750,000

-

 2013-P238ސްކޫލްތަކުގެ މަރާމާތުކުރުން

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

10,000,000

8,500,000

1,500,000

-

 2013-P239އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތައް ގްރޭޑް  10-1އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

3,000,000

2,040,000

960,000

-

 2013-P240އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

10,000,000

6,800,000

3,200,000

-

ތ .ހިރިލަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

979,200

954,720

24,480

-

ށ .ފޭދޫ

އަލަށްފަށާ

7,344,000

3,231,360

3,929,040

183,600

2013-P235

ސްކޫލްތަކުގެ ފާޚާނާއާއި ބޯފެނާއި ކަރަންޓްގެ ނިޒާމްގެ ފެންވަރު
ރަގަޅު ކުރުން

 2013-P236ސްކޫލްތަކުގެ ފަރުނީޗަރ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

2013-P237

ސްކޫލްތަކުގެ ސައެންސްލެބާއި ،ކޮމްޕިޔުޓަރ ލެބް އަދި ލައިބްރަރީ
އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

 2013-P241ތ .ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް
ށ .ފޭދޫ ސްކޫލް އަލުން ޢިމާރާތް ކުރުން ) 7ކްލާސްރޫމް ،އޮފީސް،
 2013-P242ސްޓާފްރޫމް ،ލައިބްރަރީ ،ސެކިއުރިޓީރޫމް ،ފާޚާނާ ބްލޮކް އަދި
ވަށާފާރު(
 2013-P243ނ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ކްލާސްރޫމް

ނ .ވެލިދޫ

ހިނގަމުންދާ

 2013-P244ށ .ފުނަދޫ ސްކޫލް  10ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުން

ށ .ފުނަދޫ

އަލަށްފަށާ

10,566,000

 2013-P245ތ .މަޑިފުށި ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް

ތ .މަޑިފުށި

އަލަށްފަށާ

734,400

608,634

ކ .ހުރާ

ހިނގަމުންދާ

1,468,800

1,432,080

36,720

 2013-P247އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

1,468,800

1,217,268

251,532

-

 2013-P248ނ .މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން

ނ .މިލަދޫ

އަލަށްފަށާ

979,200

811,512

167,688

-

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

15,420,000

600,000

800,000

900,000

 2013-P250މ .ދިއްގަރު ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލު ) 2ބުރި އިމާރާތް(

މ .ދިއްގަރު

އަލަށްފަށާ

2,448,000

1,468,800

3,304,800

122,400

 2013-P251ލ .އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އޮފީސް ޢިމާރާތް)ލ .ފޮނަދޫ(

ލ .ފޮނަދޫ

އަލަށްފަށާ

979,200

811,512

167,688

-

ހދ .ނޮޅިވަރަމް

ހިނގަމުންދާ

2,448,000

2,028,780

918,000

61,200

ގއ .ދާންދޫ

އަލަށްފަށާ

734,400

608,634

125,766

-

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ހިނގަމުންދާ

1,958,400

1,909,440

48,960

-

 2013-P255ކ .އޭއީސީ  4ކްލާސްރޫމް

ކ .ތުލުސްދޫ

އަލަށްފަށާ

1,958,400

1,175,040

783,360

-

 2013-P256ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމް

ރ .ދުވާފަރު

އަލަށްފަށާ

7,000,000

2,100,000

4,725,000

175,000

ގއ .ކޮލަމާފުށި

އަލަށްފަށާ

734,400

608,634

125,766

-

ހދ .ނެއްލައިދޫ

އަލަށްފަށާ

979,200

733,002

246,198

-

ބ .ގޮއިދޫ

އަލަށްފަށާ

1,958,400

1,175,040

783,360

-

 2013-P246ކ .ހުރާ ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް

2013-P249

މޯލްޑިވްސް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
)ވާރލްޑް ބޭންކް އެއިޑް(  -ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް

 2013-P252ހދ .ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް
 2013-P253ގއ .ދާންދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް
 2013-P254ހުވަދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ(

 2013-P257ގއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް)ގއ .ކޮލަމާފުށި(
2013-P258

ހދ .ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް
ބަދަލުކުރުން(

 2013-P259ބ .ގޮއިދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން(

65

979,200

954,720

24,480

-

3,169,800

7,132,050

264,150

125,766

-

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

 2013-P260ހދ .ނައިވާދޫ ސްކޫލް  1ކްލާސްރޫމް

ހދ .ނައިވާދޫ

އަލަށްފަށާ

489,600

293,760

195,840

 2013-P261ތ .އޮމަދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް

ތ .އޮމަދޫ

އަލަށްފަށާ

734,400

440,640

293,760

ދ .މާއެނބޫދޫ

އަލަށްފަށާ

2,448,000

734,400

1,713,600

 2013-P263ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

ލ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

979,200

293,760

685,440

-

 2013-P264ކ.ދިއްފުށި ސުކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

ކ.ދިއްފުށި

އަލަށްފަށާ

2,937,600

881,280

2,056,320

-

 2013-P265އއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  2ކްލާސްރޫމް

އއ .ފެރިދޫ

އަލަށްފަށާ

979,200

811,512

167,688

-

 2013-P266ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް

ރ .ރަސްމާދޫ

އަލަށްފަށާ

500,000

500,000

-

-

343,015,151

149,251,897

60,728,633

3,911,154

 2013-P262ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް

ޖުމްލަ

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

1,500,000,000

10.0%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

160,000,000
140,000,000
120,000,000
100,000,000

ހިނގަމުންދާ

80,000,000

އަލަށްފަށާ

60,000,000

ޖުމުލަ

40,000,000
20,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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-

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ހެދޭ އިމާރާތްތަކަކީ:
 -1މަޝްރޫޢުގެ ނަން :މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ) 15ބުރި(
ޕާރކިން ޒޯންތަކުގައި ބާރުބޮޑުވެފައިވުމުން މާލޭގެ މަތުތަކުގައި ޓްރެފިކް ޖޭމްވުމާއި ނުރައްކާތެރި ހާދިސާތަށް މަދުވެ މިކަމަށް ލުއިކަމެއްލިބި ،މިނިވަން
މުއްސަސާތަކުގެ މެއިންޓެނަންސްއަށާއި ކުއްޔައް ކުރަންޖެހޭ ޚަރަދުތައް ކުޑަވެ ދައުލަތު ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް މި ޢިމާރާތުގެ ސަބަބުން މަގުފަހިވާނެއެވެ.
 -2މަޝްރޫޢުގެ ނަން :އެސް.އެމް.އީ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން ސޯރޫމް
މި އިމާރާތަކީ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވާނެ ގިނަގުނަ ވަސީލަތްތަކާއި ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކުރެވިގެން
އިމާރާތްކުރެވޭ  10ބުރީގެ އިމާރާތެކެވެ.
 -3މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

ގްރީން ބިލްޑިންގ

މި އިމާރާތަކި ރާއްޖޭގެ ސަރުކާރުން ވަކި މިންވަރެއް ޚަރަދުކޮށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ސާކް ކޯސްޓަލް ޒޯން މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރަށް ދެއްވާފައިވާ ހިލޭ
އެހީގެ ދަށުން ،ބިނާ ކުރެވެމުންދާ ތިމާވެއްޓާ ރައްޓެހި އޮފީސް އިމާރާތެކެވެ .މިޢިމާރާތް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ހަކަތަ ބޭނުންކުރާ ޢިމާރާތަކަށް
ހެދުމަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތުގައި ހަކަތަ އުފައްދައިދޭ ސޯލާ ޕެނަލް ބޭނުންކުރުމަށާއި ،ޢިމާރާތް ފިނިކުރުމަށް ދާ ހަކަތައިގެ  20އިންސައްތަ ހަކަތަ
މަދުކޮށްދޭ ސިސްޓަމެއް ކަމަށްވާ އެބްޒޯބްޝަން ޗިލަރ އެއަރ ކޮންޑިޝަން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރާގޮތަށް ނިންމާފައިވެއެވެ .އަދި މިސިސްޓަމް ހިންގުމަށް
ހަމަޖެހިފައިވަނީ ސްޓެލްކޯއިން އުކާލެވޭ ހޫނުފެން ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ.
 -4މަޝްރޫޢުގެ ނަން:

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އައު ޢިމާރާތް

މިއިމާރާތަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ފުޅާވެގެން ދިއުމާއި ،މެންބަރުންގެ މަސްޢޫލިއްޔަތާއި މަސައްކަތްތައް އިތުރުވަމުންދިއުމާއެކު،
މިހާރު ދިމާވެފައިވާ މަސައްކަތުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ލުޔެއް ގެނައުމަށްޓަކައި އިމާރާތްކުރެވޭ ތަނެކެވެ.
މި އިމާރާތަކީ  13ބުރީގެ ޢިމާރާތެކެވެ.

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ނަންބަރ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

 2013-P001މިނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ) 15ބުރި(

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

ސްޓެޓަސް

ތަން
ކ .މާލެ
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ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

އަލަށްފަށާ

354,660,000

1,000,000

172,396,750

172,396,750

ޖުމްލަ

354,660,000

1,000,000

172,396,750

172,396,750

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

އަލަށްފަށާ

15,000,000

7,000,000

7,625,000

375,000

ޖުމްލަ

15,000,000

7,000,000

7,625,000

375,000

ސްޓެޓަސް

ތަން

 2013-P006އެސް.އެމް.އީ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން ސޯރޫމް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ކ .މާލެ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
2013-P015

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ގްރީން ބިލްޑިންގ )ލޯކަލް

ކ .މާލެ

ކޮމްޕޯނަންޓް(

ހިނގަމުންދާ

7,301,825

7,301,825

-

-

ޖުމްލަ

7,301,825

7,301,825

-

-

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ސްޓެޓަސް

ތަން
ކ .މާލެ

 2013-P327ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އައު ޢިމާރާތް

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

1,500,000,000

4.0%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

70,000,000
60,000,000
50,000,000
ހިނގަމުންދާ

40,000,000

އަލަށްފަށާ

30,000,000

ޖުމުލަ

20,000,000
10,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ހިނގަމުންދާ

198,019,336

45,000,000

37,027,622

7,405,524

ޖުމްލަ

198,019,336

45,000,000

37,027,622

7,405,524

މުޅި ޖުމުލަ:

574,981,161

60,301,825

217,049,372

180,177,274

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުން
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުގައި ހިމެނެނީ ރާއްޖޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ހެލްތު ސެންޓަރުތަކާއި ސިއްޙީ ޚދުމަތްތަކާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތަކާއި ޢާއިލާއާއި
ކުޑަކުދިންނަށް އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައްދޭ ސެންޓަރުތައް ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކެވެ .މިގޮތުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނުގެ ލެބޯޓްރީ،
އޯ.ޕީ.ޑީ އޭރިއާ ،ގުދަން ،ލޯޑްރީ އަދި ގަރާޖު ފަދަ ވަޞީލަތަތްތައް ތަރައްގީކުރުން ހިމެނެއެވެ .އަދި  4އަތޮޅެއްގެ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް
ސެންޓަރުތައް ގާއިމުކުރުން ހިމެނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ޑްރަގް އޮފެންޑަރސް ރިމާންޑް ސެންޓަރާއި ކުޑަކުދިންގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ހިންގާ
ޢިމާރާތްތައް ތަރައްގީކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގެ ސަބަބުން ސިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަނަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ޙައްލުވެ ،އެފަދަ
ތަންތަން ހިންގުމަށް ފަސޭހަވެ ،ސިއްޙީ ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު މަތިކުރުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްތައް
ހަރުދަނާކޮށް ކުށްކުރުމާއި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމަށް އިތުރު ބާރަކަށް މި ޕްރޮގްރާމް ވެގެންދާނެއެވެ.

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

 2013-P309ރ.އުނގޫފާޜު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ރ .އުނގޫފާރު

އަލަށްފަށާ

19,400,000

10,000,000

8,915,000

485,000

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

16,877,400

10,042,053

6,413,412

421,935

 2013-P311ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލީޓިސް

ކ .ހުޅުމާލެ

އަލަށްފަށާ

3,084,000

1,572,840

1,511,160

-

ޖނަލް ހޮސްޕިޓަލް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(
 2013-P312ސ .ހިތަދޫ ރީ ަ

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

30,840,000

2,000,000

15,000,000

6,920,000

ފ .ފީއަލީ

އަލަށްފަށާ

745,000

633,250

111,750

-

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

އަލަށްފަށާ

13,500,000

2,550,000

10,612,500

337,500

ހދ .ނޮޅިވަރަމްފަރު

އަލަށްފަށާ

606,500

515,525

90,975

-

ހދ .ނޮޅިވަރަމް

އަލަށްފަށާ

606,500

515,525

90,975

-

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

550,000

467,500

82,500

-

ރ .ދުވާފަރު

އަލަށްފަށާ

875,000

743,750

131,250

-

ކ .މާފުށި

ހިނގަމުންދާ

2,655,858

137,264

-

-

ހދ .ނޮޅިވަރަމްފަރު

ހިނގަމުންދާ

79,757

79,757

-

-

ގން
ލަ .

ހިނގަމުންދާ

46,545

46,545

-

-

ށ .ބިލެއްފަހި

އަލަށްފަށާ

 2013-P310ސެންޓްރަލް ސަޕްލައިގެ ޢިމާރާތް

2013-P313

2013-P314

2013-P315

2013-P316

ފ .ފީއަލީ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ފުރާޅު ބަދަލު ކުރުމާއި،
ކަރަންޓް ވައިރު ބަދަލުކުރުން
ޕޓަލުގައި އޯޕީޑީ އޭރިޔާ އަކާ،
ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސް ި
ލެބޯޓްރީ އެކްސްޓެންޝަން ހެދުން
ހދ .ނޮރިވަރަންފަރު ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ލޯންޑްރީ އަކާ
ސްޓޯރ ރޫމް އަދި ގަރާޖު ޢިމާރާތް ކުރުން
ހދ .ނޮރިވަރަމް ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ލޯންޑްރީ އަކާ ސްޓޯރ
ރޫމް އަދި ގަރާޖު ޢިމާރާތް ކުރުން

ޑންގުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތު ކުރުން
 2013-P317ރޯޝަނީ ބިން ި
2013-P318

ރ .ދުވާފަރު ހެލްތް ސެންޓަރުގެ  2ބުރި ޢިމާރާތުގެ މަތީބައި
ނިންމުން

 2013-P319ކ .މާފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރިޓެންޝަން
 2013-P320ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު ހެލްތް ސެންޓަރ ފޭސް  2ރިޓެންޝަން
2013-P321

ލ .ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް
އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ރިޓެންޝަން

 2013-P322ށ.ބިލެއްފަހި ހެލްތް ސެންޓަރ

ޖުމްލަ

69

345,000

293,250

51,750

-

90,211,560

29,597,259

43,011,272

8,164,435

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މަސްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާ އޮފީސް :ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ނަންބަރ

2013-P323

2013-P324

މަޝްރޫޢުގެ ނަން
ނޑް ސެންޓަރު ހިންގާ  3އިމާރާތް
ޑްރަގް އޮފެންޑާސް ރިމާ ް
މަރާމާތުކުރުން
ކުޑަކުދިންގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ހިންގާ  2އިމާރާތް
މަރާމާތުކުރުން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ކ .ހިންމަފުށި

އަލަށްފަށާ

750,000

637,500

112,500

-

ކ .ހިންމަފުށި

އަލަށްފަށާ

600,000

510,000

90,000

-

ޖުމްލަ

1,350,000

1,147,500

202,500

-

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ޅ.ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ފިނިޝިން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ޅ .ނައިފަރު

ހިނގަމުންދާ

4,845,645

110,629

 2013-P305ބ.ފެލެމީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(

ބ .އޭދަފުށީ

ހިނގަމުންދާ

5,880,741

1,637,909

-

 2013-P306ޏ.ފެލެމީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(

ފވައްމުލައް
ޏު .

ހިނގަމުންދާ

5,874,082

2,940,371

-

2013-P304

މަސައްކަތް ) ރިޓެންޝަން ފީ (

-

-

 2013-P307ލ .ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(

ލ .ފޮނަދޫ

ހިނގަމުންދާ

9,794,658

3,421,622

4,354,791

-

ސނިއަރ ސިޓިޒަންސް(
 2013-P308ނާރސިން ހޯމް )ހައުސިން ފޯ ީ

ކ.ގުރައިދޫ

އަލަށްފަށާ

8,000,000

1,000,000

6,800,000

200,000

ޖުމްލަ

34,395,127

9,110,530

11,154,791

200,000

125,956,687

39,855,289

54,368,563

8,364,435

މުޅި ޖުމުލަ
ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

1,500,000,000

2.7%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

50,000,000
40,000,000
30,000,000

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

20,000,000

ޖުމުލަ

10,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :މަތީ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކެވެ .މިގޮތުން އެކި
ފެކަލްޓީތަކާއި ކެމްޕަސްތަކުގައި އިތުރު ކްލާސްރޫމް އެޅުމާއި އެހެނިހެން ވަޞީލަތްތައް ގާއިމުކުރުމާއި އެކި ރަށްތަކުގައި ޔުނިވަރސިޓީގެ ސްޓާފުންނަށް
އެކަމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އެޅުން ފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ހިމެނެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަބަބުން ޔުނިވަރސިޓީއަށް ދިމާވެފައިވާ
ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުމަށް މަގުފަހިވެ ،ޔުނިވަރސިޓީ ހިންގުމަށް ލުއިފަސޭހަވެ ،ހިންގުން ހަރުދަނާވުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

1,642,000

4,358,000

300,000

959,000

-

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

6,000,000

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

3,060,000

2,101,000

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

1,000,000

850,000

150,000

ލ .އަތޮޅު

އަލަށްފަށާ

10,000,000

1,700,000

8,050,000

250,000

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

އަލަށްފަށާ

3,000,000

1,275,000

1,575,000

150,000

 2013-P357ތިނަދޫ ސްޓާފް ބްލޮކްއެއް އެޅުން

ގދ .ތިނަދޫ

އަލަށްފަށާ

1,500,000

1,275,000

225,000

-

 2013-P358ތިނަދޫ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް  1އެޅުން

ގދ .ތިނަދޫ

ލށްފަށާ
އަ ަ

8,000,000

1,275,000

6,325,000

400,000

 2013-P359ސީއެމްއެސްގައި ސަވައިވަލް ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން

ކ .ވިލިގިލި

އަލަށްފަށާ

1,000,000

850,000

150,000

-

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

1,000,000

 2013-P352ހިތަދޫ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް  1އެއް އެޅުން
2013-P353

އެފްއީ ގައި ކްލާސްރޫމްތައް މަދުކަމުން ކެންޓީނާއެކު 2000
އަކަފޫޓްގެ ބްލޮކެޓް އެޅުން

 2013-P354ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސަސް ޤާއިމްކުރުން

2013-P355

ލ .އަތޮޅުގައި ކެމްޕަސްގެ މައި ޢިމާރާތް )ކިލާސްރޫމް ބްލޮކް
 (1ބިނާކުރުން

 2013-P356ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްޓާފް ގެއެއް ބިނާކުރުން

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައިހުރި ލިފްޓް ބަދަލުކުރުން
 2013-P360އަދި އެޢިމާރާތުގެ  2ކޮޅުގައި ޓެރަސް ހިޔާކޮށް ޖާގަ

850,000

150,000

-

އިތުރުކުރުން
ޖުމްލަ

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

1,500,000,000

0.8%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

14,000,000
12,000,000
10,000,000

ހިނގަމުންދާ

8,000,000

އަލަށްފަށާ

6,000,000

ޖުމުލަ

4,000,000
2,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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34,560,000

11,818,000

21,942,000

1,100,000

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ތައާރަފް :
ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައިވާ ބަނދަރުތަކާއި ވައިގެ ބަނދަރުތަކުގެ އިތުރުން ބައިނަލް އަގުވާމީ ވައިގެ ބަނދަރެއްގެ ގޮތުގައިވެސް ތަރައްޤީ
ކުރުމަށް ހަމަޖައްސާފައިވާ ވައިގެ ބަނދަރުތަކުން ކަސްޓަމަށް ލިބިފައިވާ ބިންތަކުގައި އޮފީހާއި އެކޮމޮޑޭޝަނާއި ތަމްރީންތަކަށް ބޭނުންވާ
އިމާރާތްތައް ބިނާކުރުން މި ޕްރޮގްރާމުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ .މީގެތެރޭގައި ހއ.އުލިގަން ،ހގ.ހަނިމާދޫ،ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަދި ސ.ހިތަދޫ
ހިމެނެއެވެ .ބުނެވިދިޔަ ތަންތަނަކީ މިހާރުވެސް ޚިދުމަތް ދެމުންގެންދާ ތަންތަން ކަމުގައި ވިޔަސް ،ޚިދުމަތް ދިނުމަށް އެންމެ އެކަށޭނެ މާހައުލެއް
ޤާއިމްކުރެވިފައެއްނުވެއެވެ .މި ޕްރޮގްރާމް ތަންފީޒުކޮށް ނިމުމުން ކަސްޓަމްސް ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކަށް ،ފަސޭހަކަމާއިއެކު ޚިދުމަތް
ދިނުމުގެ ޤާބިލްކަން ކަސްޓަމްސްއަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ .މިބަނދަރުތައް ބެލެހެއްޓުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ޒަމާނީ ވަސީލަތް ލިބުމާއިއެކު  ،ހުރިހާ
ބަނދަރުތަކެއް  ،ސެންޓްރަލް ޑޭޓާ ބޭސްއަކުން ބެލެހެއްޓުމުގެ ފަސޭހަކަންވެސް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ނަންބަރ
2013-P334

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ތަން

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގައި ހުރި ސެންޓްރަލް އެއަރކޯން

ކ .މާލެ

ބަދަލުކުރުން

ސްޓެޓަސް
އަލަށްފަށާ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

5,100,000

4,650,000

10,000,000

250,000

ގ.އ ވިލިގިލީގައި ހަދާ ނިމި މިހާރުބޭނުން ކުރަމުންދާ
2013-P335

ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ގޯތީގެ ވަށާފާރު

ގއ .ވިލިނގިލި

ބަދަލުދިނުން ) ރައްޔިތުންގެ ފައިސާއިން ރާނާފައިވާ

ހިނގަމުންދާ

237,800

237,800

-

-

ފާރަކަށްވާތީވެ (
2013-P336

2013-P337

2013-P338

ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް
)ހދ.ކުޅުދުއްފުށި(
ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުން )ހ.ދ ހަނިމާދޫން
(
ބަނދަރުތައް މޮނިޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުންރަށް ހަރުދަނާކުރުން

 2013-P339އުލިގަމު އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

އަލަށްފަށާ

11,015,651

4,681,652

5,783,217

275,391

ހދ .ހަނިމާދޫ

އަލަށްފަށާ

5,796,943

2,463,701

3,043,395

144,924

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

8,358,765

7,104,950

1,253,815

-

ހއ .އުލިގަމު

އަލަށްފަށާ

2,420,240

1,234,322

1,185,918

-

ޖުމްލަ

37,829,399

20,822,425

15,916,344

1,500,000,000

1.4%
25,000,000
20,000,000

ހިނގަމުންދާ

15,000,000

އަލަށްފަށާ

10,000,000

ޖުމުލަ

5,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

72

670,315

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގައި ޤާއިމްކުރެވިފައިވާ ފޮރެންސިކް ލެބޯރެޓަރީއަށް ބޭނުން ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ހޯދައި މިހާރު
ދެމުންދާ ޚިދުމަތުގެ ސްޕީޑް ހަލުވިވެ ،ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އެގޮތުން ޑީ.އެން.އޭ ،.ޑިޖިޓަލް އެވިޑެންސް ޑްރަގް އެންޑް ކެމިކަލް ލެބޯރެޓަރީ
ޚިދުމަތް ފުޅާކުރެވިގެންދާނެއެވެ .ހަމައެއާއެކު އަތޮޅުތަކަށް ފޮރެންސިކް ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށް ،ތަހުލީލް ކުރުމުގެ ސްޕީޑް އަވަސްވެ ،މައްސަލަތައް
ދަޢްވާކުރުމަށް ފޮނުވުން އަވަސްވެގެން ދާނެއެވެ.މީގެއިތުރުން ،މާލޭގައި ކުށްކުރުން އިތުރުވަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކުގައި ނައިޓް ވިޝަން ކެމެރާ ހަރުކޮށް،
މާލެތެރެ ބެލެހެއްޓުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރެވިގެންދާނެއެވެ .އޭގެ ސަބަބުން ކުށް މަދުކުރުމާއި ތަހްގީގުތަކަށް އިތުރު ކުރިއެރުންލިބި ތަހުގީގީ މަރުޙަލާ
އަވަސްވެގެންދާނެއެވެ.
މިހާތަނަށް އައިއިރު 18 ،އަހަރު ނުފުރޭ ،ކުށްކުރާ ކުދިން އިތުރުވަމުން ދިޔަނަމަވެސް ތަހުޤީގް މަރުޙަލާގައިވެސް ބޮޑެތި މީހުންނާއި ވަކިން އެކުދިން
ބޭތިއްބޭނެ އިންތިޒާމެއް ހަމަޖެހިފައި ނުވާތީ ،ތަހުޤީގް މަރުޙަލާގައި  18އަހަރު ނުފުރޭ ދެޖިންސްގެ ކުދިން ވަކިން ބޭތިއްބުމަށްޓަކައި ޑިޓެންޝަން
ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި މީގެއިތުރުން ،މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ހުރިހާ ތަޙްޤީގްތަކެއް ،އެއްފުރާޅެއްގެ ދަށުން
ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައި  10ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުމާއި އަތޮޅުތަކުގައި ދެމުންގެންދާ ފުލުހުންގެ ޚިދްމަތް ފުޅާ ކުރުމަށްޓަކައި  2އަތޮޅެއްގައި
ފުލުހުންގެ މަރުކަޒުތަކެއް ޤާއިމްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .އަދި ،ހަމަ މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ދޫނިދޫގަ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ކުށްވެރިން ބައިތިއްބާނެ
ގޮޅިތައް ހެދުމާއި ،އަތޮޅުތެރޭގައި ހުރި ބައެއް އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ .މާލޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ފުލުހުންނަށް އެކޮމޮޑޭޝަން
ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި އިސްކަންދަރު ކޮށި 2ގައި އިމާރާތެއް ކުރުމަށްވެސް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ފޮރެންސިކް ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ޚިދުމަތް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

2,441,260

2,075,071

366,189

-

 2013-P275ހ .ފޯވިންޑްސް ގައި  10ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުން

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

47,000,000

6,800,000

14,100,000

24,925,000

 2013-P276ފިއުޝަން ސެންޓަރ )އެކްސްޕެންޝަން( ޕޮރޮޖެކްޓް

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

2,000,000

1,700,000

300,000

-

 2013-P277ރ .އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން )އެކަމަޑޭޝަނާއިއެކު(

ރ .އުނގޫފާރު

އަލަށްފަށާ

17,850,000

6,827,625

10,576,125

446,250

 2013-P278ސ .ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން )އެކަމަޑޭޝަނާއިއެކު(

ސ .ހުޅުމީދޫ

އަލަށްފަށާ

17,850,000

6,827,625

10,576,125

446,250

އަލަށްފަށާ

1,300,000

1,105,000

195,000

-

އަލަށްފަށާ

1,000,000

850,000

150,000

-

 2013-P281ދޫނިދޫ ފެންޕްލާންޓް

ކ.ދޫނިދޫ

އަލަށްފަށާ

3,024,444

2,570,777

453,667

-

 2013-P282ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

9,645,000

8,645,000

 2013-P283ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން

ކ.ދޫނިދޫ

އަލަށްފަށާ

2,000,000

1,700,000

2013-P274

ފުޅާކުރުން

 2013-P279ގދ .ގައްދޫ އަދި ތ .ތިމަރަފުށީގައި ގޮޅި ހެދުން
2013-P280

ށ .ފުނަދޫ އަދި ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން
މަރާމާތުކުރުން

ގދ.ގައްދޫ އަދި
ތ.ތިމަރަފުށި
ށ.ފުނަދޫ އަދި
ދ.ކުޑަހުވަދޫ

73

300,000

-

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

2,082,500

1,417,500

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

 2013-P284ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ގޮޅި ހެދުން

ކ.ދޫނިދޫ

އަލަށްފަށާ

3,500,000

 2013-P285އިސްކަންދަރުކޮށި  02އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

-

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

3,895,250

2,733,198

-

-

 2013-P286ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި  10ސެލްގެ ރިޓެޝަން ފައިސާ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހިނގަމުންދާ

991,020

49,551

-

-

 2013-P287ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި  10ސެލްގެ ރިޓެޝަން ފައިސާ

ޏ .ފުވައްމުލައް

ހިނގަމުންދާ

1,311,375

65,569

-

-

ހއ .ދިއްދޫ

ހިނގަމުންދާ

4,405,549

220,306

-

-

ޖުމްލަ

118,213,898

44,252,222

 2013-P288ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ރިޓެޝަން ފައިސާ

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ
ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

1,500,000,000

3.0%
50,000,000
40,000,000
30,000,000

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

20,000,000

ޖުމުލަ

10,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

74

38,434,606

25,817,500

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :ޕެނިޓެންޝަރީއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ސަބަބުން ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރެވޭ މީހުން ،ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ބަންދުކޮށްގެން ޙުކުމް ތަންފީޛުކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް
ހަމަޖެއްސުމާއި ޖަލަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަން ހައްލުވެގެންދާނެއެވެ .އަދި ޖަލަށްލުމަށް ޙުކުމްކުރެވޭ ކުދިން ބަންދުގައި ބައިތިއްބުމަށް އެކަށީގެންވާ
ވަކި ތަނެއް ލިބިގެންދިއުމުގެ އިތުރުން ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޕާޓްމަންޓުން  24ގަޑީއިރު ޚިދުމަތް ދިނުމާއި ޖަލަށްލެވޭ މީހުންނަށް ޑިޓޮކްސް އަދި އިންޑަކްޝަން
ޕްރޮގްރާމް ހިންގާނެ ތަނެއް ތަރައްޤީކުރެވި ،ޖަލުތަކުގެ ސިކިއުރިޓީ ހަރުދަނާވެ ،ޖަލު ބެލެހެއްޓުމަށް ފަސޭހަވެ ،ޑިއުޓީކުރަން ޖެހޭ ޕޮއިންޓްތައް
މަދުކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

މަސްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާ އޮފީސް :ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަސް
ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ކ .މާފުށި

ހިނގަމުންދާ

60,333,000

20,000,000

6,263,850

6,263,850

 2013-P290މާފުށީ ޖަލުގެ އެނެކްސް ތަރައްޤީކުރުން )އިސްލާހިއްޔާ(

ކ .މާފުށި

އަލަށްފަށާ

6,000,000

3,570,000

1,530,000

900,000

 2013-P291ކ.ކާށިދޫގައި  300މީހުންގެ ޖަލެއް ބިނާކުރުން

ކ .ކާށިދޫ

ހިނގަމުންދާ

123,416,000

35,000,000

22,214,880

22,214,880

 2013-P292ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ބިނާކުރުން

ކ .ހިންމަފުށި

ހިނގަމުންދާ

30,197,333

16,666,667

6,494,400

4,329,600

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

4,600,000

2,170,000

465,000

465,000

ކ .މާލެ

އަލަށްފަށާ

3,584,000

1,827,840

896,000

860,160

 2013-P295އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުން

ކ .ހުޅުމާލެ

އަލަށްފަށާ

7,156,000

3,649,560

1,789,000

1,717,440

 2013-P296ޖަލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން

ކ .މާފުށި

ހިނގަމުންދާ

17,357,211

4,326,500

3,469,375

2,081,625

ކ .މާފުށި

ހިނގަމުންދާ

3,747,528

1,124,258

468,441

281,065

 2013-P298މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން

ކ .މާފުށި

އަލަށްފަށާ

30,911,643

8,500,000

11,205,822

11,205,822

ނަންބަރ

2013-P289

2013-P293

މަޝްރޫޢުގެ ނަން
މާފުށީ ޖަލުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިލްޑް ކުރުމާއި ކެޕޭސިޓީ
ބިލްޑްކުރުން

މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި ކަސްޓޯޑިއަލް ޑިޥިޜަން
ތަރައްޤީކުރުން

 2013-P294ރިމާންޑް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން

2013-P297

ޖަލު ތަކުގައި އަލިފާނުން ރައްކާތެރި ވާނެ ނިޒާމެއް އަދި
އަލިފާން ނިއްވާ ގާއިމުކުރުން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

ސްޓެޓަސް

ތަން

 2013-P299މާފުށީޖަލުގައި ހަދާފައިވާ  300މީހުން ޖާގާގެ ބްލޮކް ނިންމުން

ކ .މާފުށި

ހިނގަމުންދާ

11,323,460

5,661,730

-

-

 2013-P300އަންހެން ޖަލުގެ ރިޓެޝަން

ކ .މާފުށި

ހިނގަމުންދާ

200,300

200,300

-

-

 2013-P301ޖަލުތަކުގައި އެމަރޖެންސީ ޕަވަރ ޖަނަރޭޓަރ ބެހެއްޓުން
2013-P302

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ
އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިލްޑްކުރުން

ކ .މާފުށި

އަލަށްފަށާ

11,081,098

2,500,000

2,770,275

5,810,824

ކ .މާފުށި

އަލަށްފަށާ

17,400,000

8,874,000

4,350,000

4,176,000

ޖުމްލަ

327,307,573

114,070,854

61,917,042

60,306,265

75

މަސްރޫޢު ކުރިއަށް ގެންދާ އޮފީސް :ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
ނަންބަރ

2013-P303

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ސްޓެޓަސް

ތަން

ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަންގެ އައު
އިމާރާތް

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ކ .ހިންމަފުށި

1,500,000,000

7.9%

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

140,000,000
120,000,000
100,000,000
ހިނގަމުންދާ

80,000,000

އަލަށްފަށާ

60,000,000

ޖުމުލަ

40,000,000
20,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
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ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

އަލަށްފަށާ

23,860,000

5,000,000

18,263,500

596,500

ޖުމްލަ

23,860,000

5,000,000

18,263,500

596,500

351,167,573

119,070,854

80,180,542

60,902,765

`

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
ޕްރޮގްރާމްގެ ނަން  :އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
ތައާރަފް :
މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުގައި ހިމެނެނީ އިދާރީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީ ކުރުމާ ގުޅޭ މަޝްރޫޢުތަކާއި ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ގެ މައިގަނޑު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި
ނުހިމެނޭ އެކި މަޝްރޫޢުތަކެވެ.

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

 2013-P267އދ.އަތޮޅުއޮފީސް އިމާރާތް ) 2ބުރި( )ރީޓެންޝަން(

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

އދ .މަހިބަދޫ

ހިނގަމުންދާ

9,473,595

185,232

-

-

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހިނގަމުންދާ

6,156,358

95,119

-

-

 2013-P269ށ.މިލަންދޫ އޮފީސް އިމާރާތް ) 2ބުރި(

ށ .މިލަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

10,274,184

2,732,320

-

-

 2013-P270ށ .މިލަންދޫ އޮފީސް އެކަމަޑޭޝަން ބޮލޮކް

ށ .މިލަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

9,180,497

5,000,000

-

-

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހިނގަމުންދާ

30,800

26,180

-

-

 2013-P272ގދ .ތިނަދޫ އަތޮޅުގެ ނުނިމިހުރި ބައި އިމާރާތްކުރުން

ގދ .ތިނަދޫ

ހިނގަމުންދާ

7,347,721

3,471,440

-

-

 2013-P273ގދ .ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ނުނިމިހުރި ބައި އިމާރާތްކުރުން

ގދ .ތިނަދޫ

ހިނގަމުންދާ

5,967,882

2,471,440

-

-

ޖުމްލަ

48,431,038

13,981,731

-

-

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

2013-P268

2013-P271

ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން އިމާރާތް ) 2ބުރި(
)ރީޓެންޝަން(

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ ޔޫތު ސެންޓަރުގެ ލޯކަލް
ކޮމްޕޯނެންޓް

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

 2013-P325ކޮމިއުނިޓީ އީ ސެންޓަރސް ހިންގުން
2013-P326

ޑޮމަސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް
ކޮމްޕޯނަންޓް(

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

އެކި ރަށްތަކުގައި

ހިނގަމުންދާ

39,376,000

11,620,000

-

-

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

2,126,086

2,126,086

-

-

ޖުމްލަ

41,502,086

13,746,086

-

-

77

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
ނަންބަރ

2013-P187

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ކ .މާލެ

ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ
ޕްރޮޖެކްޓް

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ހިނގަމުންދާ

1,528,612

986,469

-

-

ޖުމްލަ

1,528,612

986,469

-

-

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ،އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

ކ .މާލެ

 2013-P081ވެލާނާގެ ޓެރަސް ވޯޓަރޕްރޫފްކުރުން

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ހިނގަމުންދާ

628,813

15,720

-

-

ޖުމްލަ

628,813

15,720

-

-

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ
މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ނަންބަރ

 2013-P022ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސްޓެޓަސް

އެކި ރަށްތަކުގައި

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ހިނގަމުންދާ

36,000,000

15,000,000

11,000,000

10,000,000

ޖުމްލަ

36,000,000

15,000,000

11,000,000

10,000,000

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފީސް :މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ނަންބަރ

2013-P007

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

158,313,749

44,514,007

3.0%
50,000,000
40,000,000
30,000,000
20,000,000

ޖުމުލަ

10,000,000
ޖުމުލަ

އަލަށްފަށާ

12,078,000

11,274,000

ޖުމްލަ

30,223,200

784,000

1,500,000,000

އަލަށްފަށާ

1,078,000

1,274,000

ކ .މާލެ

ހިނގަމުންދާ

30,223,200

މުޅި ޖުމުލަ:

ހިނގަމުންދާ

784,000

1,078,000

1,274,000

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ޕްރޮގްރާމްގެ އިންސައްތަ

ބަޖެޓް

2013

2014

2015

ސްޓެޓަސް

މައިކްރޯ ސްމޯލް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް

ޖުމުލަ ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

ޖުމުލަ ސަރުކާރު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް

ހިނގަމުންދާ

78

Ip.iwaw.qsew.Ip E gqnih iwagIhew qnOl egurEb
qlIBqfat egukatuWUrqCam

`
ނަންބަރ:

2013-L001

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރިކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ .އެޓޯލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ގެދޮރު ބިނާކުރުން )ހައުސިންގ(

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ގއ .މާމެންދޫ ،ނިލަންދޫ ،ވިލިނގިލި ،ދާންދޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

8

ގ ތަޢާރުފް
މަޝްރޫޢު ެ

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މި މަޝްރޫޢަކީ 2004ވަނަ އަހަރު ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގއ .އަތޮޅުގެ ނިލަންދޫ ،މާމެންދޫ ،ވިލިނގިލި ،އަދި ދާންދޫއިން ގެދޮރު ހަލާކުވި
ފަރާތްތަކުގެ ގެދޮރު އަލުން ބިނާކުރުމަށްޓަކައި ސައުދީ ފަންޑުގެ  45މިލިއަން ސައުދީ ރިޔާލްގެ ލޯނު އެހީގައި  2008ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން
ހިނގަމުން އަންނަ މަޝްރޫޢެކެވެ .މިގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން މި ރަށްތަކުގައި މުޅިއެކު  298ގެ އެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

ސުނާމީ ކާރިސާގައި ގެދޮރު ހަލާކުވުމުގެ ސަބަބުން ވަގުތީ ހިޔާތަކުގައި ދިރިއުޅެމުން އަންނަ އާއިލާތަކަށް ދާއިމީ ގެދޮރު ހަމަޖައްސައިދިނުން

މިއަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް މި މަޝްރޫޢުގެ ނިމިފައިވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް  63%އެވެ .މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ދުވަސްތަކަކަށް ހުއްޓިފައިވީ
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ނަމަވެސް މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ އަލުން ފެށިފައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ ވިމްލާ ކޮންސްޓްރަކްޝަނުން ބުނާގޮތުން މިހާރު މި
މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވިފައިވަނީ ގާތްގަޑަކަށް  2013ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.
ފެށި ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

 30މާޗް 2008

 1ފެބްރުއަރީ 2013

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު )ރުފިޔާ(

-

310,456,000

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަލު

20,878,485

-

-

އަމިއްލަ
މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ފަރާތްތަކުން

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

20,878,485

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

331,334,485

-

 2013 13ވަނަ އަހަރަށް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

ތަފްސީލް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

91,393,626

ކޮންސަލްޓެންސީ

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު )ރުފ

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

215,237,263

91,393,626

ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

4,065,213

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު
2013

91,393,626

81

2014

-

2015

-

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-L002

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ހއ.ހޯރަފުށި ،ހއ.އިހަވަންދޫ ،ކ.ދިއްފުށި ،އަދި ގދ.ވާދޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

އށް
މިމަޝްރޫޢަކީ 2004ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި ސައުދީ ފަންޑުން ރާއްޖެ ަ
ދެއްވާފައިވާ  15،000،000އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލޯނުއެހީއެކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޯފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި އައި.ޑީ.ބީ .އިން 15،000،000އެމެރިކާ
ޑޮލަރު އަދި އޯޕެކް ފަންޑުން  6،000،000އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން  3،100،000އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިގެން
ދިޔައެވެ.

ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ގާއިމްވެފައި އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށްވާތީ ހއ.ހޯރަފުށި ،ހއ.އިހަވަންދޫ ،ކ.ދިއްފުށި ،އަދި ގދ.ވާދޫގެ
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން ހެދޭ ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ރަށަށް އަރާ ފޭބުމާއި ،ރަށަށް މުދާ އުފުލާ ބޭލުމާއި އަދި
ރަށަށް އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ލަފާ ފުރޭނެ ގޮތްތައް ،ބަނދަރު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހި ވެގެން ދާނެއެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ހއ.ހޯރަފުށި އަދި ކ.ދިއްފުށީގެ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަސައްކަތްވަނީ 30ޖޫން 2012ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައެވެ .ސެޕްޓެމްބަރ 2012ގެ ނިޔަލަށް
ސޕްޓެމްބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވަނީ  35%މަސައްކަތެވެ.
ހއ.އިހަވަންދޫގައި  98%މަސައްކަތް ނިމިފައިވާއިރު ގދ.ވާދޫގައި ެ
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

 10މެއި 2010

2013

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު )ރުފިޔާ(

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

މަޝްރޫޢަށް

އެތެރޭގެ ލޯނު

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދު

231,300,000
13

-

އަމިއްލަ

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ފަރާތްތަކުން

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

231,300,000

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ޚަރަދު

ތަފްސީލް

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

)ރުފިޔާ(

ވައިސް(
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު

45,007,221

ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންސީ

1,850,400

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

47,514,298

46,857,621

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

128,893,330

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު
2013

46,857,579

82

2014

-

2015

-

2016

-

`
2013-L003

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިކްވިޕިންގ އޮފް ސ .ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ސިއްޙީ ދާއިރާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސ.ހިތަދޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް /އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި އޮޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލޯނުއެހީއާއި ،ސަރުކާރުބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން
ސ.ހަތަދޫގައި  100އެނދުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހުމާގުޅިގެން ލޯނުދޭ ފަރާތްތަކާ ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ،ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އިން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ) 47,000,000ސާޅީސް ހަތް މިލިއަން( ސައުދީ ރިޔާލް ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ .މި މަޝްރޫޢު
އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޞިއްޚީ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އެ ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ފެންވަރު
ރަގަޅު ކުރުމަށެވެ.
ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އިމާރާތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުން ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ ،ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް އިތުރު
ވެގެންދާނެއެވެ .މީގެތެރެއިން މި ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ގާއިމްކުރާ ޓްރައުމާ ސެންޓަރ އަދި ޑައިލަސިސް ޔުނިޓް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ .މީގެއިތުރުން މި
ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމްވެގެންދިއުމުން ބެޑް ކެޕޭސިޓީ  50ން  100އަށް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި މި ހޮސްޕިޓަލަކީ މުސްތަގްބަލުގައި ޖޭ.ސީ.އައި.
އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑަށް ބަދަލްވެގެންދާނެ ގޮތެއްގައި އިމާރާތްކުރެވިގެންދާނެ ހޮސްޕިޓަލެއްވެސް މެއެވެ .މި ސަރަޙައްދުގެ އެހެނިހެން ރަށްރަށުން
މާލެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާމީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވެ މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑޮލަރަށް އޮތް ޑިމާންޑް ކުޑަވެ ،ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ބޭރު ފައިސާ
ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ވެގެންދާނެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ ލޯނު އެގްރީމަންޓުގައި  21ނޮވެމްބަރ 2011ގައި ވަނީ ސޮއިކުރެވިފައެވެ .އަދި ލޯނު 2012ގެ ޖެނުއަރީ މަހު ވަނީ އިފެކްޓިވް ވެފައެވެ.
މިލޯނަކީ ކޯފައިނޭންސިންގ ލޯނެއްކަމުން ލޯނުގެ ކޯފައިނޭންސަރ ކަމުގައިވާ އޯޕެކް ފަންޑުން ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ލޯނު އެހީގެ އެގްރީމަންޓުގައި
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ސޮއިކުރެވުން ލަސްވުމާގުޅިގެން ސައުދީ ފަންޑުގެ ލޯނުން ވަނީ މިހާތަނަށް އަދި މަސައްކަތެއް ނުކުރެވިއެވެ .ނަމަވެސް  17އޮކްޓޯބަރ 2012ގައި ވަނީ
އޯޕެކް ފަންޑްގެ ލޯނުގައި ސޮއިކުރެވި މިހާރު ދަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިޒައިން ޓެންޑަރ އެންޑް ސުޕަރވިޝަނަށް އާރް.އެފް.ޕީ .ތައްޔާރުކުރެވި ކަމާއި ބެހޭ
އެކިފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓް މި ޑޮކިއުމެންޓަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

11/21/11

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

މަޝްރޫޢަށް

އެތެރޭގެ ލޯނު

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދު

192,750,000
 2013 13ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

-

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

192,750,000

ތަފްސީލް

ޚަރަދު

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް
ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް

38,652,771

ކޮންސަލްޓަންސީ ސަރވިސަސް

9,663,193
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

-

48,315,964

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

-

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު
2013

48,315,964

83

2014

2015

86,968,723

57,979,154

2016

-

`
ނަންބަރ2013-L004 :
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ސުނާމީ އެފެކްޓެޑް އޭރިއާ

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ގެދޮރު ޢިމާރާތް ކުރުމާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މ .ކޮޅުފުށި އަދި ތ .މަޑިފުށި

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރާއި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މިމަޝްރޫޢަކީ 2004ވަނަ އަހަރުގެ ސުނާމީ ކާރިސާގައި މ .ކޮޅުފުށި އަދި ތ .މަޑިފުށީގައި ގެދޮރު ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން
ހޯދައިދިނުމުގެ މަޤްޞަދުގަޔާއި މ.ކޮޅުފުށީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ގާއިމު ކުރުމަށް ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ.
ސުނާމީގައި ބޯހިޔާވަހިކަން ގެއްލިފައިވާ މ.ކޮޅުފުށި އަދި ތ.މަޑިފުށީ ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން
މ .ކޮޅުފުށީގައި ހެދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގެތަކުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ވަނީ ނިމި އަދި ބައެއް ގެ އެ ގޭގެ ވެރިފަރާތާއި ޙަވާލުކުރެވިފައެވެ .އަދި މި

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ރތްކުރުމުގައި ވަނީ ބައެއް
ރަށުގައި ގާއިމުކުރެވޭ ނަރުދަމާ ނިޒާމުގެ މަސައްކަތްވެސް މިހާރު ވަނީ ނިމިފައެވެ .ތ .މަޑިފުށީގައި ގެތައް ޢިމާ ާ
މައްސަލަތައް ދިމާވެ އެކަމުގެ ސަބަބުން މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ވަރަށްބޮޑުތަން ލަސްވެފައެވެ .މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް
ނިމިފައިވަނީ މި މަޝްރޫޢުގެ  18.34%އެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް :މ .ކޮޅުފުށި :ޖުލައި 2010

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

ނިމޭ ތާރީޚް :ނޮވެމްބަރ 2012
ޖޫން 2013

ތ .މަޑިފުށި :އޭޕްރީލް 2011
 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

)ރުފިޔާއިން(

‐
13

 2013ވަނަ އަހަރަށް
ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި
ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ
ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަ ު
ދ

ބަދަލު

‐

153,612,262

-

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު
-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

153,612,262

ތަފްސީލް

ޚަރަދު

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

10,785,599

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް

1,290,549

ކޮންސަލްޓެންސީ

269,303
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

16,510,060

12,345,451

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

124,787,031

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު
2013

12,345,451

84

2014

2015

2016

−

56,532,758

−

`
2013-L006

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ވޯޓަރސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް އިން ފުވައްމުލަކު

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ފެނާއި ނަރުދަމާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ޏ .ފުވައްމުލައް

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ކުވައިތު ފަންޑް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

މިއީ ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި ރަގަޅު ފެންވަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ.

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމްވުމުގެ އިތުރުން މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ،ކުޑަކުދިންނަށް ޖެހޭ ބަލިތަކުން ދުރުކުރުވައި އެކުދިންނަށް ރަގަޅު
ސިއްޙަތެއް ލިބުން ،ބިމުގެ މީރުފެން ފަށަލަ ހަޑިނުވުން ،ރަށުގެ އާބާދީއަށް އިޤްތިޞާދީގޮތުން ރަގަޅު އަސަރުކުރުން ،ތަރައްޤީއަށް މަގުފަހިވުން،
ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުވުމާއި ،ޤައުމީ ލަނޑުދަނޑިއެއްކަމުގައިވާ 2015ގެ ކުރިން މުޅި ރާއްޖޭގައި  %100ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް
ގާއިމްކުރުން ހާސިލްކުރަން މަގުފަހިވުން
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މި މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޕޯސަލް މިހާރު ވަނީ ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެޕްރޫވަލް އަށް ހުށަހެޅިފައެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

2016

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

)ރުފިޔާ(

231,300,000
13

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަލު

-

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

231,300,000

ތަފްސީލް
 2013ވަނަ އަހަރަށް
ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި
ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

ޚަރަދު

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް

13,107,000

ކޮންސަލްޓެންސީ

2,313,000

ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
 14މަޝްރޫޢުން ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

-

15,420,000

-

2013

15,420,000

85

2014

2015

104,085,000

69,390,000

2016

42,405,000

`
2013-L007

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ހާރބަރސް އެންޑް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ތިމާވެށި

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ޏ .ފުވައްމުލައް ،ބ .ތުޅާދޫ އަދި ގދ .ތިނަދޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ކުވައިތު ފަންޑް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މިއީ ޏ .ފުވައްމުލަކުގެ ވަށައިގެންވާ ތޮށި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ގޮތުން ހިންގާ މަޝްރޫޢެކެވެ .އަދި މީގެ އިތުރަށް ބ .ތުޅާދޫ ބްރޭކް ވޯޓަރ އާއި ގދ.
ތިނަދޫގެ ކީވޯލް ހެދުންވެސް މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ހުށަހެޅުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޕޯސަލް ވަރަށް އަވަހަށް ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީ ހޯދުމަށް ހުށަހެޅުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

2016

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

)ރުފިޔާ(

231,300,000

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަލު

-

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

231,300,000

13
ތަފްސީލް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ

ޚަރަދު

ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ
ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(

ތޮށިހެދުމަށް

23,130,000

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
 14މަޝްރޫޢުން ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

-

23,130,000

-

2013

23,130,000

86

2014

46,260,000

2015

46,260,000

2016

115,650,000

`
2013-L009

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ރީހެބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވޯރކްސް ސިސްޓަމްސް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ބަނދަރު ހެދުމާއި ނަރުދަމާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ގދ .ތިނަދޫ ،ލ .ގަން ،ނ .މަނަދޫ އަދި ރ .އުނގޫފާރު

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޭޖެންސީ

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމެންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

2004ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިޘާގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ގިނަ ރަށްތަކަކެއްގެ އިގްތިޞާދަށާއި ޢާއްމު ދިރިއުޅުމަށް ބޮޑެތި
ގެއްލުންތަކެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން ސުނާމީގައި ގެއްލުންވި ދެ ރަށެއްގެ ބަނދަރު ހެދުމަށާއި އަދި ދެ ރަށެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމަށް
ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫޢެކެވެ
ސްވަރޭޖް ކޮމްޕޯނެންޓުގެ ދަށުން އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ލ .ގަން އަދި ގދ .ތިނަދޫގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށެވެ .އަދި ހާބަރ
ކޮމްޕޯނެންޓަކީ ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށްޓާކައި ގާއިމްވެފައި އޮތުން މުހިއްމު ކަމަށްވާތީ ނ.މަނަދޫ އަދި ރ.އުނގޫފާރުގެ
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން ހެދޭ ބަނަދަރުގެ ސަބަބުން ރަށަށް އަރާ ފޭބުމާއި ،ރަށަށް މުދާ އުފުލާ ބޭލުމާއި އަދި
ރަށަށް އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ލަފާ ފުރޭނެ ގޮތްތައް ،ބަނދަރު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހި ވެގެން ދާނެއެވެ.
ލ .ގަމުގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިލުލާން ކުރެވި ،ޓެކްނިކަލް އަދި ފައިނޭންޝިއަލް އިވެލުއޭޝަންވަނީ
ތައްޔާރުކޮށް ނިމިފައެވެ .އަދި އެންމެ ކުޑަ އަގެއް ހުށަހަޅައިފާއިވާ ފަރާތާއި އެކު ނެގޯޝިއޭޓްކުރެވި ފައިނޭންޝިއަލް ލެވެލްގައި ކޮންޓްރެކްޓް
އެވޯރޑް ކުރުމުގެ ކުރިން ކުރަންޖެހޭ އެންމެ ފަހު މަސައްކަތްތައް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ .މީގެއިތުރުން ،ގދ .ތިނަދޫގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ގާއިމްކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ޢިޢުލާންކުރެވި ،ބިޑްތަކުގެ ޓެކްނިކަލް އިވެލުއޭޝަންދަނީ ކުރެވެމުން .ނ.މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ފަޅު
ފުންކުރުން 96އިންސައްތަ އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް 60އިންސައްތަ ،ބޭރު ތޮށީގެ މަސައްކަތް 60އިންސައްތަ ވަނީ ނިމިފައެވެ .ރ .އުނގޫފާރު
ބަނދަރުގެ ފަޅު ފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް 64އިންސައްތަ ،އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް 28އިންސައްތަ އަދި ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް 42އިންސައްތަ
ވަނީ ނިމިފައެވެ.

11

ފަށާ ތާރީޚް:

މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2008

ޖޫން 2014

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

އެތެރޭގެ ލޯނު

)ރުފިޔާ(

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

−
13

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

298,222,800

−

11,874,942

ބަދަލު

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

11,874,942

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

310,097,742

ތަފްސީލް

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ

ޚަރަދު

މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު

14,803,344

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް

37,008,360

ހާބާރ ކޮންސަލްޓެންސީ

11,102,508

ސްވަރޭޖް ކޮންސަލްޓެންސީ

11,102,508
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

ދ
 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަ ު

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި
ޚަރަދު

482,072

74,016,721
ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

6,911,104

2013

74,016,721

87

2014

58,026,982

2015

63,073,625

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-L010

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

މޯލްޑިވްސް އެނވަޔަރަމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ތިމާވެށި

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ޅ .ހިންނަވަރު ،ބ.އޭދަފުށި ،ނ.މަނަދޫ ،ރ.އުނގޫފާރު ،ޅ.ނައިފަރު

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އައިޑާ

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަމަންޓް އެންޑް އެނާރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މި މަޝްރޫޢަކީ 2008ވަނަ އަހަރު ސެޕްޓެމްބަރުގައި ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސިއޭޝަނާއެކު ސޮއިކުރެވުނު ލޯނު
އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން  13.15މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އެހީއަކާ އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ބަޖެޓުން  0.73މިލިއަން ޑޮލަރު ޚަރަދުކޮށްގެން
ހިންގަންފެށިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތިމާވެށީގެ ޢާއްމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމެވެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ޖޫން 2014ގައެވެ .މި މަޝްރޫޢުގެ ރީޖަނަލް ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުން
ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ ހެދުމަށްޓަކާ ރ .ވަންދޫ ހޮވި މަސައްކަތް މިހާރުކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ .މި ކޮމްޕޯނަންޓުގެ މަސައްކަތް ނިނޭމެ
ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ އޮގަސްޓް 2013ގައެވެ .އަދި މި ކޮމްޕޯނެންޓުގެ ދަށުން ވޭސްޓް އުފުލާނެ ބާޖެއް ބަނުމަށް ބީލަމުގެ އުސޫލުން ކުރިޔަށް
ގެންދިއުމުގެ ކަންތައްވެސް މިހާރު އެބަ ކުރިޔަށް ދެއެވެ.
އައިލެންޑް ވޭސްޓްމެނޭޖްމަންޓް ކޮންސަލްޓެންސީ :މިމަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން ވަގުތީ ގޮތުންވަނީ ހުއްޓިފައެވެ .ސަބަބަކީ ބީލަންތައް ދިރާސާކުރުމުގައި
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ގެންގުޅުއްވި މިންގަޑު ވޯލްޑްބޭންކުން ބައްލަވަން ބޭނުންވާތީ ،އަދިވެސް އެފަރާތުން މި ކޮންޓްރެކްޓް އެވޯޑްކުރުމަށް ހުއްދަދެއްވާފައިނުވާތީއެވެ.
މީގެއިތުރުން  5ރަށެއްގައި ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓުގެ ޕައިލެޓް މަޝްރޫޢު ހިންގުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .މިގޮތުން  5ރަށުގެ އައިލެންޑް ވޭސްޓް
މެނޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ވަނީ ތައްޔާރުކުރެވިފައެވެ .މި ޕްލޭންތައް ރަށު ކައުންސިލްގެ ހުއްދަ ލިބުމުން މަސައްކަތް ފެށޭނެއެވެ .ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ
ކޮމްޕޯނެންޓުގެ ދަށުން  20ކުދިން ފައުންޑޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ނިންމާފިއެވެ .އަދި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ  26ސްކޮލަރޝިޕް ގެ ތެރެއިން 25
ސްކޮލަރޝިޕަށް ކުދިންހޮވި 10 ،ކުދިން ކޯސްނިމި އަދި  16ކުދިން މިހާރުވެސް ކިޔަވަމުން އެބަދެއެވެ .ކޯސް ނިމުނު ހުރިހާކުދިން ފެކަލްޓީގައި
މިހާރު ކިޔަވާދެމެން ގެންދެއެވެ.
ފެށި ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

04/09/08

ޖޫން 2014

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު )ރުފިޔާ(

އެތެރޭގެ ލޯނު

185,040,000

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަލު

-

11,256,600

އަމިއްލަ
މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

11,256,600

ފަރާތްތަކުން

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

ހިއްސާވާ މިންވަރު

196,296,600

-

 2013 13ވަނަ އަހަރަށް
ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

ތަފްސީލް

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(
ސޮލިޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް

8,627,504

ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ

1,990,962

މޮނިޓަރިންގ އެންޑް އިވެލުއޭޝަން

1,327,308

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

1,327,308
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

14

މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2011ގެ ނިޔަލަށް

)ރުފިޔާ(

ހިނގި ޚަރަދު

16,562,859

13,273,083

 2012ވަނަ އަހަރުގެ
ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

78,746,873

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު
2013

13,273,083

88

2014

37,421,094

2015

2016

-

-

`
ނަންބަރ:

2013-L012

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހަރބަރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް ޕްރޮޖެކްޓް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ބ.ދަރަވަންދޫ ،ކ.ކާޝިދޫ ،ބ.ގޮއިދޫ އަދި އއ .މަތިވެރި

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މިމަޝްރޫޢަކީ  2004ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އައި.ޑީ.ބީ އިން ރާއްޖެއަށް
ދެއްވާފައިވާ  15،000،000އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގެ ލޯނުއެހީއެކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓް ގެ ކޯފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި ސައުދީ ފަންޑުން15،000،000
އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި އޯޕެކް ފަންޑުން  9،000،000އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން  3،100،000އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހަރަދު ކުރުމަށް
ހަމަޖެހިގެން ދިޔައެވެ.
ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށްޓާކާ ގާއިމްވެފައި އޮތުން މުހިއްމުކަމަށްވާތީ ބ.ދަރަވަންދޫ ،ކ .ކާޝިދޫ ،ބ .ގޮއިދޫ އަދި އއ .މަތިވެރިގެ
ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ބޭނުން ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން ހެދޭ ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ރަށަށް އަރާ ފޭބުމާއި ،ރަށަށް މުދާ އުފުލާ ބޭލުމާއި
އަދި ރަށަށް އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް ފަސޭހައިން ލަފާ ފުރޭނެ ގޮތްތައް ،ބަނދަރު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހި ވެގެން ދާނެއެވެ.
ބ .ގޮއިދޫ ބަނދަރުގެ ފަޅުފުންކުރުން  96%ނިމިފައި ،އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް  70%ނިމިފައި އަދި ބޭރު ތޮށީގެ މަސައްކަތް  95%ނިމިފައި.
އއ .މަތިވެރީގެ ފަޅުފުންކުރުމުގެ މަސައްކަތް  80%ނިމިފައި ،އެއްގަމުތޮށީގެ މަސައްކަތް  85%ނިމިފައި އަދި ބޭރު ތޮށީގެ މަސައްކަތް 20%
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ނިމިފައެވެ .ކ .ކާށިދޫ ބަނދަރުގެ ފަޅުފުންކުރުން  100%ނިމިފައި ،އަދި އެއްގަމު ތޮށީގެ މަސައްކަތް  100%ނިމިފައި އަދި ބޭރު ތޮށީގެ
މަސައްކަތް  65%ނިމިފައި .ބ .ދަރަވަންދޫ ބަނދަރުގެ ފަޅުފުންކުރުމާއި ،އެއްގަމުތޮއްޓާއި ބޭރުތޮށި ހެދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ އެއްކޮށް
ނިމިފައެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

10މެއި2010

2013ގެ ނިޔަލަށް

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހި ލޭ އެހީ

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަލު

-

231,300,000

-

އަމިއްލަ
މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

231,300,000

-

13
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ

ތަފްސީލް

އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު
)ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(

މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު

19,568,751

ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންސީ

4,892,188

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

31,324,515

24,460,939

ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

58,937,943

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު
2013

24,460,939

89

2014

28,480,631

2016

2015

.

-

`
2013-L013

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް އަ ކަރަންޓައިން ފެސިލިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ހުޅުމާލެ އައިލެންޑް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކް ޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަ ތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ސިއްޙީ ދާއިރާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ހުޅުމާލެ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާ ތް

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީ ސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް އަދި އޮފީސް އޮފް ޕްރޮޖެކްޓްސް އެންޑް ޕްރޮގްރާމްސް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާ ސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަ ތީޖާ

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތާބެހޭ ޖަމިއްޔާ )(WHOގެ މެމްބަރު ޤައުމެއްގެގޮތުން ދިވެހިސަރުކާރުން ސޮއިކޮށްފައިވާ "އިންޓަރނޭޝަނަލް ހެލްތް
ކރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއް  2012ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރެވިފައި
ރެގިއުލޭޝަން" )އައި.އެޗް.އާރް(ގެ ދަށުން ަ
ހުންނަންޖެހެއެވެ .އަދި މި ފެސިލިޓީއަކީ އައި.އެޗް.އާރްގެ ދަށުން ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ޤައުމެއްގައިވެސް އެޤައުމަކަށް ދަތުރުފަތުރުކުރާ މީހުންގެ
ފހަގަ
ފަރާތުން ނިކުމުދާނެ ބަލިމަޑުކަމަކުން ސަލާމަތްވުމުގެ ގޮތުން ގާއިމްވެފައި ކޮންމެހެން ހުންނަންޖެހޭ ވަސީލަތެއްކަމުގައިވެސް ާ
މކަށް ޝައްކުކުރެވޭ މީހަކު ވައިގެމަގުން ނުވަތަ ކަނޑުމަގުން ރާއްޖެ
ކޮށްލަންޖެހެއެވެ .މިގޮތުން މިފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން މިފަދަ ކަ ަ
އވާނަމަ ،އެމީހަކު އެހެން މީހުންނާ އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓުމުގެ މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ .މީގެ އިތުރުން ފަރުވާއެއް ދޭންޖެހޭ މީހަކު
އައިސްފިކަމުގަ ި
ހުރެއްޖެނަމަވެސް އެފަރުވާ މިފެސިލިޓީގެ ސަބަބުން ލިބިގެންދާނެއެވެ.

އޖޭގެ އާބާދީ ނުރައްކާތެރި ބަލި މަޑުކަމެއް ފެތުރުމުން ސަލާމަތްކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ .އަދި ރާއްޖޭގައި
މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން ރާ ް
ނުރައްކާތެރި ބަލިމަޑުކަމެއް ފެތުރިއްޖެ ހާލަތެއްގައި ދަތުރުވެރިންނާއި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ލޯނު ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ ޕްރޮސީޖަރތަކެއް ނިމި ލޯނު އެގްރީމަންޓް އިފެކްޓިވް ވިކަމަށް ބޭންކުން ވަނީ  2އޮކްޓޯބަރ
 10މަޝްރޫޢު ގޮ ސްފައިވާ ހި ސާބު

2012ގައި އަންގަވާފައެވެ .މިގޮތުން މިހާރު ޕްރޮޖެކްޓްގެ މަސައްކަތްތައް ފެށި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޔުނިޓް ގާއިމްކުރުމަށްޓަކައި
މންޓް ހޯދުމަށްޓަކައި ފޮނުވިފައެވެ .އަދި ޑިޒައިން ކޮންސަލްޓަންސީ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާރް.އެފް.ޕީ.
ޓީ.އޯ.އާރް.ތައް ވަނީ ބޭންކުގެ ކޮ ެ
ތައްޔާރުކުރެވި ބޭންކްގެ ކޮމެންޓްސް ހޯދުމަށްޓަކައި އެފަރާތާއި އެކު މިޑޮކިއުމަންޓްތައް ވަނީ ޙިއްސާކުރެވިފައެވެ.
2013

ފަ ށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަ ތު

 31ޑިސެމްބަރ 2014

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަ ތުގެ ބަޖެ ޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭ ރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެ ރޭގެ ލޯ ނު

މަޝްރޫޢަ ށް

ފުރަ ތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަ ތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަ ށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

62,605,200
13

 2013ވަނަ އަހަރަ ށް ލޯނުން/ހިލޭ

ވައި ސް(

-

މަޝްރޫޢަ ށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

16,036,800

ހިއް ސާވާ މިންވަރު

78,642,000

-

ތަފް ސީލް

އެހީގެ ގޮ ތުގައި ހިނގާނެ ކަމަ ށް
އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެން ޓް

16,036,800

ބަދަލު

އަމިއްލަ
ފަރާ ތް ތަކުން

ޚަރަދު

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

9,319,157

މެޑިކަލް އިކުއިޕްމަންޓް އަދި އެހެނިހެން އިކުއިޕްމަންޓް

3,106,386

ޓްރެއިނިންގް އޮގް ހެލްތް ޕަރސަނަލް /މެނޭޖަރސް

1,553,193

ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންސީ ސަރވިސަރސް

1,553,193

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަ ށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕް ޓެމްބަރގެ ނިޔަލަ ށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

-

15,531,929

-

2013

15,531,929

90

2014

2015

34,231,805

9,335,946

2016

19,542,320

`
2013-L014

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްވަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ބަނދަރު ހެދުން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ޏ.ފުވައްމުލައް ބޭރުތޮށި ،ރ .އިންނަމާދޫ ،ނ .މާފަރު ،ލ .ގަން ތުނޑި ،މ .ކޮޅުފުށި ،ނ .މާޅެންދޫ ،ހދ .ނޮޅިވަރަމު ،ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު ،ކ.
ތުލުނސްދޫ ،ނ .ވެލިދޫ

މި މަޝްރޫޢަކީ އިސްވެ ދެންނެވުނު ރަށްތަކުގެ ބަނދަރު ހަލާކުވެ ވީރާނާވެ އެ ރަށްރަށުގެ ރައްޔިތުންނަށާ ،އެރަށްރަށަށް އެކިބޭނުނުމުގައި އަންނަ
ފަރާތްތަކަށް މިހާރު އޮތް ބަނދަރު ރައްކާތެރިކަމާ އަދި އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ބޭނުން ނުކުރެވޭތީ އެ ބަނދަރުތައް އަލުން މަރާމާތު ކުރުމުގެ
ބޭނުނުމުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ މަޝްރޫޢެއެކެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ރައްކާތެރިކަމާއެކު ރަށުން ލާފާ ފުރުމާ ،ރަށަށް މުދާ އަރުވާ ބޭލޭނެ ގޮތްތައް ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި ރަށުރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށް ގާއިމް ކޮށްދިނުން.

މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޕޯސަލް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކަށް ހުށަހެޅިފައި .ބޭންކުން ޕްރޮޕޯސަލް ދަނީ ރިވިއުކުރެވެމުން.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

2016

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަލު

308,400,000
13

-

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

308,400,000

 2013ވަނަ އަހަރަށް
ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

ތަފްސީލް

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ

ޚަރަދު

ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު

10,794,000

ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންސީ

4,626,000
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

-

15,420,000

2013

-

15,420,000

91

2014

92,520,000

2015

154,200,000

2016

46,260,000

`
2013-L015

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ފައިވް އައިލެންޑް ސްވެރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް /މޯލްޑިވްސް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .ހިންމަފުށި ،ހ.ދ ހަނިމާދޫ ،ޅ.ނައިފަރު ،ކ.ތުލުސްދޫ،ތ.ވޭމަންޑޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

އަދި ސްވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން.

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ކ .ހިންމަފުށި ،ހ.ދ ހަނިމާދޫ ،ޅ.ނައިފަރު ،ކ.ތުލުސްދޫ އަދި ތ.ވޭމަންޑޫ ގައި އެކަށީގެންވާ ފެންވަރެއްގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމެއް ޤާއިމްވެގެންދިއުން

ލޯނު އެހީ
ނަރުދަމާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ޕަންޕު ސްޓޭޝަން ބެހެއްޓުމާއި އައުޓުފޯލް އެޅުމާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބިލްޑިންގ ހެދުމާއި

މަޝްރޫޢުގެ ޕްރޮޕޯސަލް އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކަށް ހުށަހެޅި މިއަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ  13-8އަށް ވަނީ ބޭންކުގެ މިޝަންއެއް
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ޕްރޮޖެކްޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ހޯދުމަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އައި.އޭ .އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް
ޓްރެޜަރީ އާއިއެކު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައެވެ .މަޝްރޫޢު ކުރިއަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތުން ބޭންކުން އަދި އިތުރަށް ހޯއްދުމަށް ބޭނުންފުޅުވާ މައުލޫމާތު
ހުރިކަމުން ޖެނުއަރީ 2013ގައި ޕްރޮޖެކްޓް އެޕްރައިސަލް މިޝަންއެއް އައުމަށް ވަނީ ވާހަކަ ދެކެވިފައެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

2016

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަލު

229,758,000
13

-

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

229,758,000

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ތަފްސީލް

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

ޚަރަދު )ޑޮލަރ(

ވައިސް(
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް

8,095,500

ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންސީ އަދި އެހެނިހެން

3,469,500
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

-

11,565,000

-

2013

11,565,000

92

2014

104,085,000

2015

92,520,000

2016

21,588,000

`
ނަންބަރ:

2013-L021

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހަރބަރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް ޕްރޮޖެކްޓް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ތަރައްޤީ ކުރުމަށް

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ތ.ހިރިލަންދޫ ،ގއ.ދެއްވަދޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މިމަޝްރޫޢަކީ 2004ވަނަ އަހަރުގައި ކުރިމަތިވި ސުނާމީ ކާރިސާގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތައް ފޫބެއްދުމަށްޓަކައި އޯޕެކް ފަންޑުން ރާއްޖެއަށް
ދެއްވާފައިވާ  6،000،000އެމެރިކާ ޑޮލަރު ގެ ލޯނުއެހީއެކެވެ .މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ކޯފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި އައި.ޑީ.ބީ .އިން 15،000،000އެމެރިކާ
ޑޮލަރު އަދި ސައުދީ ފަންޑުން  15،000،000އެމެރިކާ ޑޮލަރު އަދި ދިވެހި ސަރުކާރުން  3،100،000އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުކުރުމަށް
ހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ.
ޒަމާނީ ބަނދަރެއް ރައްޔިތުންގެ ފައިދާއަށްޓާކާ ގާއިމްވެފައި އޮތުން މުހިއްމުކަމަށްވާތީ ތ.ހިރިލަންދޫ އަދި ގއ.ދެއްވަދޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން
ބޭނުންކުރެވޭނެ ގޮތަށް ފަރުމާކޮށްގެން ހެދޭ ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ރަށަށް އަރާ ފޭބުމާއި ،ރަށަށް މުދާ އުފުލާ ބޭލުމާއި އަދި ރަށަށް އަންނަ ބަލިމީހުންނަށް
ފަސޭހައިން ލަފާ ފުރޭނެ ގޮތްތައް ،ބަނދަރު ހެދުމުގެ ސަބަބުން ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހި ވެގެން ދާނެއެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ތ.ހިރިލަންދޫގައި ސެޕްޓެމްބަރ 2012ގެ ނިޔަލަށް ނިމިފައިވަނީ  37%މަސައްކަތެވެ .އަދި ދެއްވަދޫގެ ނިމިފައިވަނީ  %22އެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

10މެއި2010

2013

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

އެތެރޭގެ ލޯނު

92,520,000

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަލު

-

-

އަމިއްލަ
މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ފަރާތްތަކުން

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

92,520,000

13
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ

ތަފްސީލް

ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު

7,024,885
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

10,230,764

7,024,885

ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

12,565,453

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު
2013

7,024,885

93

2014

63,223,966

2015

-

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-L022

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަ ޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް

ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް ރެފަރެންސް
ނަންބަރ

4

މަ ޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

6

މަ ޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ސިއްޙީ ދާއިރާ

6

މަ ޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ސ.ހިތަދޫ

7

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

8

މަ ޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް /އޮފީސް އޮފް ޕްރޮގްރާމްސް އެންޑް ޕްރޮޖެކްޓްސް

9

މަ ޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

ސައުދީ ފަންޑް ފޮރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އާއި އޮޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ލޯނުއެހީއާއި ،ސަރުކާރުބަޖެޓުން ޚަރަދުކޮށްގެން
ސ.ހިތަދޫގައި  100އެނދުގެ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެއް އެޅުމަށް ހަމަޖެހުމާގުޅިގެން ލޯނުދޭ ފަރާތްތަކާ ކުރެވުނު މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ،އޯޕެކް ފަންޑުން
ޔލް
) 8,400,000އަށެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރު މިލިއަން ޔޫ.އެސް.ޑޮލަރ(ލޯނުގެ ގޮތުގައި އަދި ) 47,000,000ސާޅީސް ހަތް މިލިއަން( ސައުދީ ރި ާ
ދެއްވުމަށް ހަމަޖެހިގެންދިޔައެވެ .މި މަޝްރޫޢު އަމާޒުކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދުގައި ޞިއްޚީ ޚިދްމަތުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުކޮށް އެ
ސަރަޙައްދުގެ ރައްޔިތުންގެ ޢާންމު ޞިއްޙަތުގެ ފެންވަރުރަގަޅު ކުރުމަށެވެ.

ހޮސްޕިޓަލްގެ އައު އިމާރާތުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ސަރަޙައްދަށް ދެވޭ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުވެ ،ފޯރުކޮށްދެވޭ ޚިދުމަތްތައް
އިތުރު ވެގެންދާނެއެވެ .މީގެ ތެރެއިން މި ހޮސްޕިޓަލްގައި އަލަށް ގާއިމްކުރާ ޓްރައުމާ ސެންޓަރ އަދި ޑައިލަސިސް ޔުނިޓް ފާހަގަ ކޮށްލެވެއެވެ.
 10ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މީގެއިތުރުން މި ހޮސްޕިޓަލް ގާއިމްވެގެންދިއުމުން ބެޑް ކެޕޭސިޓީ  50ން  100އަށް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ .އަދި މި ހޮސްޕިޓަލަކީ މުސްތަގްބަލްގައި
މސަރަޙައްދުގެ
ޖޭ.ސީ.އައި .އިންޓަރނޭޝަނަލް ސްޓޭންޑަޑްއަށް ބަދަލްވެގެންދާނެ ގޮތެއްގައި އިމާރާތްކުރެވިގެންދާނެ ހޮސްޕިޓަލެއްވެސް މެއެވެި .
އެހެނިހެން ރަށްރަށުން މާލެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ބޭސްފަރުވާއަށް ދާމީހުންގެ ޢަދަދު މަދުވެ މިކަމުގެ ސަބަބުން ޑޮލަރަށް އޮތް ޑިމާންޑް ކުޑަވެ،
ރާއްޖެއަށް ލިބޭ ފޮރިން ކަރަންސީ ރާއްޖޭގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ފުރުސަތު އިތުރު ވެގެންދާނެ.

 11މަ ޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

އޮކްޓޯބަރ 2012ގައި ވަނީ އޯޕެކް ފަންޑްގެ ލޯނުގައި ސޮއިކުރެވި މިހާރު ދަނީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޑިޒައިން ޓެންޑަރ އެންޑް ސުޕަރވިޝަން އަށް
އާރް.އެފް.ޕީ .ތައްޔާރުކުރެވި ކަމާބެހޭ އެކިފަރާތްތަކުގެ ކޮމެންޓް މި ޑޮކިއުމަށްޓްއަށް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 12މަ ޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

17/10/2012

30/01/2014

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 13ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރު ގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭ ގެ ލޯނު

މަ ޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

30,480,000

129,528,000

ބަދަލު

-

މަ ޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

30,480,000

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަ ޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

160,008,000

 2013 14ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ތަފްސީލް

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ވައިސް(
ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަށް

7,401,600

ހޮސްޕިޓަލް އަށް ބޭނުންވާ އިކުއިޕްމަންޓް އަދި ފަރނިޗަރ

2,467,200

ޑިޒައިން އަދި ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

2,467,200

މަ ޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
 15މަ ޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

-

12,336,000

-

2013

12,336,000

94

2014

38,858,400

2015

38,858,400

2016

69,955,200

`
2013-L023

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީ އިން ދަ އައިލެންޑްސް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ބ.ތުޅައިދޫ ،ނ .ވެލިދޫ ،ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ .ކޮލަމާފުށި އަދި ގދ.ގައްދޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އޯޕެކް ފަންޑް ފޮރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ލޯނު އެހީ
ފެނާއި ނަރުދަމާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ރަށްރަށުގައި ނަރުދަމާގެ ހޮޅިއެޅުމާއި ޕަންޕު ސްޓޭސަން ބެހެއްޓުމާއި އައުޓުފޯލް އެޅުމާއި އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ބިލްޑިންގ ހެދުމާއި އަދި
ސްވަރޭޖް ޓްރީޓްމަންޓް ޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން.
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ރަށްރަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމެއް ގާއިމްކުރުމަށް ބޯހޯލް ހެދުމާއި ޕްލާންޓަށް ލޮނުފެން ނަގާ ނިޒާމު ގުޅުމާއި ރިޖެކްޓުވޯޓަރ ޕައިޕް ލައިން
އެޅުން

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި އެކަށީގެންވާ ނަރުދަމާ ނިޒާމްއެއް ގާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
ކަނޑައެޅިފައިވާ ރަށްތަކުގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ވިއުގައެއް ގާއިމްކޮށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުން.
މަޝްރޫޢު އާއި ބެހޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީއާއެކު މަޝްވަރާކުރެވި ،އޮ.ފިޑް އަށް ވަނީ ހުށަހެޅިފައެވެ .މިގޮތުން ޕްރޮޖެކްޓް
އެޕްރޫވް ކުރުމުގެ ކުރިން ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލް ދަނީ އިވެލުއޭޓްކޮށް ބޭނުންވާ އެނަލިސިސްގެ މަސައްކަތްތައްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

2016

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް
ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދު

308,400,000
13

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

308,400,000

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ތަފްސީލް

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ވައިސް(
ނަރުދަމާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް

15,111,600

ޕްރޮޖެކްޓް ކޮންސަލްޓަންސީ

6,476,400
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

-

21,588,000

-

2013

21,588,000

95

2014

92,520,000

2015

101,772,000

2016

92,520,000

`
2013-L025

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ފޯރތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -ސަޕްލިމެންޓަރީ ޕްރޮޖެކްޓް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

އެނަރޖީ -އިލެކްޓްރިސިޓީ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ.މާލެ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ނޯޑިޔާ ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

ސޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ފޯރތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން 2009ވަނަ އަހަރު ފެށުނު މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް ނިމި 2012ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ޓޭކިންގް
ރންޓީއާއި ސްޕެއަރޕާރޓްސް ،ކޮންޓްރެކްޓަރ އަތުން
އޯވަރ ސެޓްފިކޭޓް ދޫކުރެވުނުއިރު ،ދެ ފަރާތުން ކޮށްފައިވާ ކްލެއިމްތައް ސެޓްލްކޮށް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ވޮ ަ
ހޯދުމަށް ޚަރަދުކުރުމަށް.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މި މަޝްރޫޢުގެ އެގްރީމެންޓުގައި  2013ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

ނިމޭ ތާރީޚް:

2013

2014

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ( ބޭރުގެ ލޯނު )ރުފިޔާ(

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް
ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި ޚަރަދަށް

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ޚަރަދު

47,354,820

-

-

-

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

47,354,820

 2013 13ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ޚަރަދު

ތަފްސީލް

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް
ވައިސް(

ވޮރެންޓީއާ ސްޕެއަރޕާރޓްސް

47,354,820
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2011ގެ ނިޔަލަށް

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

ހިނގި ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

-

47,354,820
ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

-

2013

47,354,820

96

2014

-

2015

-

2016

-

`
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ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

ފޯރތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

އެނަރޖީ -އިލެކްޓްރިސިޓީ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ނޯޑިޔާ ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

ސޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް
ް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ފޯރތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓުގެ ދަށުން ބެހެއްޓޭ 3ވަނަ އިންޖީނު ބެހެއްޓުމަށްޓަކައި އިންޖީނު އަދި އޮކްސިލަރީސްގެ އަގާއި ބެހެއްޓުމަށް ކުރަންޖެހޭ
ދ ހޯދުމަށްޓަކާ ހިންގެ މަޝްރޫޢެއް
މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ސިވިލްވާރކްސް ފިއަވައި އެހެންކަންކަމުގެ ޚަރަ ު
ރޖެކްޓުގެ ދަށުން 3ވަނަ އިންޖީނެއް ބެހެއްޓުމުން މާލޭގެ ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާވެ 2015ވަނަ އަހަރާހަމައަށް
ފޯރތު ޕަވަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕް ޮ
މާލެއަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރާ މިންވަރަށް ކަރަންޓް އުފެއްދުން
މި މަޝްރޫޢުގެ އެގްރީމެންޓުގައި  2013ވަނަ އަހަރު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭ
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

ނިމޭ ތާރީޚް:

2013

2014

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ( ބޭރުގެ ލޯނު )ރުފިޔާ(

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް
ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި ޚަރަދަށް

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ޚަރަދު

223,590,000

-

-

-

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

223,590,000

 2013 13ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ޚަރަދު

ތަފްސީލް

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް
ވައިސް(

ވޮރެންޓީއާ ސްޕެއަރޕާރޓްސް

11,179,500
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2011ގެ ނިޔަލަށް

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

ހިނގި ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

-

11,179,500
ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު
2013

11,179,500

-

97

2014

89,436,000

2015

78,256,500

2016

44,718,000

`
ނަންބަރ:

2013-L029

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް  1500ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ހައުސިންގ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ބޭންކް އޮފް ޗައިނާ

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

ރާއްޖޭގެ ދެކުނު އަދި ހުޅުމާލޭގައި  1500ހައުސިންގ ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން.

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު
ަ
10

ދެކުނު ޕްރޮވިންސް :ސ .އަތޮޅު ،ޏ .ފޯމުލަ .މަތި ދެކުނު ޕްރޮވިންސް :ގ.ދ ތިނަދޫ ،ގދ.މަޑަވެލި/ގ.ދ .ހޯޑައްދޫ ،ގ.ދ .ގައްދޫ ،ގ.އ .ވިލިގިލި
އަދި ހުޅުމާލެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ ރައްތަކަށް ބޭނުންވެފައިވާ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަގުފަހިކުރުމަށްޓަކައި  2015ޖެނުއަރީގެ ކުރިން  1500ހައުސިންގ
ޔުނިޓް ޢިމާރާތްކުރުން.
ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ފައިނަލް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

ޖެނުއަރީ 2013

ޖެނުއަރީ 2015

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު )ރުފިޔާ(

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް
ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދު

13

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ

ވައިސް(

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

-

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

695,168,794

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

14

މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު
)ރުފިޔާ(

ޚަރަދު

-

695,168,794

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

2,390,100,000

ތަފްސީލް

އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް
އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

2,390,100,000

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

2013

436,163,034

695,168,794

98

2014

715,168,794

2015

243,517,923

2016

300,081,455

`
2013-L032

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް  485ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް އިން މޯލްޑިވްސް އޮން ޑިޒައިން ބިލްޑް ބޭސިސް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ހައުސިންގ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .ހުޅުމާލެ ،ގ.ދ .ތިނަދޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިޔާ

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މި މަޝްރޫޢަކީ މާލޭގައި  385ހައުސިންގ ޔުނިޓް އިމާރަތް ކުރުމަށާއި ގ.ދ .ތިނަދޫގައި  100ހައުސިންގ ޔުނިޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ
މަޝްރޫއެކެވެ.
ރައްޔިތުންނަށް ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި ރާއްޖޭގައި  485ހައުސިންގ ޔުނިޓް  18މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުން) .މެއި  2014ގެ
ނިޔަލަށް(
މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޢިމާރާތްކުރެވޭ ހައުސިންގ ޔުނިޓުތަކުގެ ޑީޓެއިލް ޑިޒައިން ފައިނަލްކުރުމާއި ،މޮބިލައިޒޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ދަނީ
ކުރަމުންނެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

ނިމޭ ތާރީޚް:

ޑިސެންބަރ ) 2012ލަފާ ކުރެވޭ(

މެއި 2014

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު )ރުފިޔާ(

މަޝްރޫޢަށް

އެތެރޭގެ ލޯނު

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދު

-

616,800,000.00

-

-

އަމިއްލަ

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ފަރާތްތަކުން

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

616,800,000.00

13
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

ތަފްސީލް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް
ވައިސް(
މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

18,504,000
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

14

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2011ގެ

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

)ރުފިޔާ(

ނިޔަލަށް ހިނގި

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

-

18,504,000

92,473,740

2013

18,504,000

99

2014

215,880,000

2015

-

2016

-

100

Ip.iwaw.qsew.Ip Egqnih iwagIhew Elih egurEb
qlIBqfat egukatuWUrqCam

`
ނަންބަރ:

2013-G001

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަން އެގްރީމަންޓް
ހިލޭ އެހީ
ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުން ،މަގު ހެދުން ،އެހެނިހެން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މި ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާރު އާ މަޝްރޫޢު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު އަދި ލ .ގަން ގައެވެ.

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ޗައިނާ ސަރުކާރު

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ގ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ އަދި ފަންނީ ދާއިރާތަކަށް އެހީތެރިވެދިނުމެވެ.
ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ މި އެގްރީމަންޓުގެ ދަށުން ދެއްވާފައިވާ އެހީ ެ

މިއީ ޗައިނާ ސަރުކާރާއި ދިވެހި ސަރުކާރާ ދެމެދު ސޮއިކުރެވޭ އިކޮނޮމިކް އެންޑް ޓެކްނިކަލް ކޯޕަރޭޝަންގެ ދަށުން ޗައިނާ ސަރުކާރުން ދެއްވާ އެހީއެކެވެ .މި
ނފަރުގައި  100ގެ
އެހީގެ ދަށުން އެކި އެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގެއެވެ .މިގޮތުން މި އެހީގެ ދަށުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރޭގައި ހދ .ނޮޅިވަރަ ް
އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި ލ .އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑްގެ މަޝްރޫޢު ހިމެނެއެވެ .އަދި ވަކި މަޝްރޫޢެއް ކަނޑައެޅިފައިނުވާ ބާކީވެސް މި އެގްރިމަންޓުގެ ދަށުން
މިހާރު ވެއެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރުގައި  100ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއާއި ލ .އަތޮޅު ލިންކު ރޯޑްގެ މަޝްރޫޢު  2013ވަނަ އަހަރު ފެށުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ .އަދި
މސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.
ވަކި މަޝްރޫޢެއް ކަނޑައެޅިފައި ނުވާބަޔަށް މަޝްރޫޢު ކަނޑައެޅުމުގެ ަ

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

ފެށި ތާރީޚް:

2016

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

231,300,000
13

-

ބަދަލު

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

231,300,000

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ވައިސް(

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

69,400,000

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން

34,800,000

ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ
އެހެނިހެން

127,100,000
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

14

ޝރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު
މަ ް

 2011ގެ ނިޔަލަށް

)ރުފިޔާ(

ހިނގި ޚަރަދު

-

231,300,000
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(
2013

-

77,100,000

103

2014

77,100,000

2015

77,100,000

2016

-

`
ނަންބަރ2013-G002-1 :
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮގްރާމް)އެސްރެޕް(

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ހިލޭއެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީގެ ދާއިރާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ވަކި ދާއިރާއެއް އަދި ކަނޑަނޭޅޭ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އައިޑާ/އޭޑީބީ/އައިޑީބީ

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މޯލްޑިވްސް ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީސް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ވާރލްޑް ބޭންކާއި އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކުން ގުޅިގެން ތަންފީޒުކުރާ އެސްރެޕް ގެ ޕައިލެޓް  6ގައުމުން  1ގައުމަށް ރާއްޖެ ހޮވުމާއެކު ،މި ދެ
ފަރާތް ގުޅިގެން  30މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރު ވަނީ ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ .އެސްރެޕް ގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކަށް ވެފައިވަނީ ތިމާވެށްޓަށް
އަންނަ ބަދަލުތަކުން ކުރިމަތި ލާން ޖެހޭ އިގްތިޞާދީ އަދި ތިމާވެށީގެ ތަފާތު ގޮންޖެހުންތަކާ ،ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީގެ ތެރޭން ލާފާ ހައްލު ހޯދުމަށް
މަސައްކަތްކުރުމެވެ .އެސްރެޕްއަކީ ކްލައިމެޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ފަންޑު )ސީ.އައި.އެފް( ތެރޭގައި ޤާއިމުވެފައިވާ  2ދާއިރާއިން އެއް ސްޓްރެޓެޖިކް
ކްލައިމެޓް ފަންޑް )އެސް.ސީ.އެފް(އެވެ 8 .ނޮވެމްބަރު  2010ގައި ވޮށިންގޓަންގައި ބޭއްވުނު ސީ.އައި.އެފްގެ ބައްލުވުމުގައި އެސްރެޕްގެ ހިންގުމާއި
ޕްރޮގްރާމްތައް ގެންދާނެގޮތާ މެދުވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެ .މި ގޮތުން އެސްރެޕަށް ހޮވިފައިވާ ގައުމުތަކަށް ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެން އެމް.ޑީ.ބީތަކަށާއި
ތަފާތު ސްޓޭކްހޯލްޑަރސްތައް )ޔޫ.އެން އެޖެންސީތަކާއި އެހެނިހެން ބައިލެޓެރަލް ފަރާތްތައް( ގުޅިގެން ޕްރޮގްރާމިންގ މިޝަންތަކަށް ދައުވަތު ދެވޭނެއެވެ.
އަދި ޕްރޮގްރާމިންގ މިޝަނުގެ މެމްބަރުން އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްލޭނެއް ތަރައްގީ ކުރުމުން އެސްރެޕް ފަންޑު އެޕްރޫވް ކުރެވޭނެއެވެ .ފަންޑު އެޕްރޫވް
ކުރެވުމުން ،އެމް.ޑީ.ބީ ތައް މެދުވެރިކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހަޅުއްވާ ދިމަދިމާލަށް ރޫޓްކުރެވޭނެއެވެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އިގްތިސާދީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާއި ގުޅިގެން އަންނަ ގޮންޖެހުންތަކާ ކުރިމަތިލުމަށާއި
ރިނިއުވަބަލްއެނާރޖީގެ ދާއިރާއިން 'ލޯ ކާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާތުވޭސް' ތަކެއް ގާއިމުކުރުމަށް އާ އިގްތިސާދީ ފުރުސަތުތައްހުޅުވާލުމަށް ޕައިލެޓް
ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިންގުމެވެ.
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2012

-

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު )ރުފިޔާ(

މަޝްރޫޢަށް

އެ ތެރޭގެ ލޯނު

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދު

-

462,600,000

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

462,600,000

13
ތަފްސީލް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ

ޚަރަދު

ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ
ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(

ކޮންސަލްޓެންސީ

15,420,000

އެހެނިހެން

61,680,000

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
14

މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

)ރުފިޔާ(

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

-

77,100,000

ލަފާކުރާ ޚަރަދު
 2012ވަނަ އަހަރުގެ

2013

-

77,100,000

104

2014

2015

154,200,000

231,300,000

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-G002-2

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ސްކޭލިންގ އަޕް ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮގްރާމް)އެސްރެޕް(

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ހިލޭއެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ރިނިއުވަބަލް އެނާރޖީގެ ދާއިރާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ރަށްތައް އަދި ކަނޑަނޭޅޭ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އައިޑާ/އޭޑީބީ/އައިޑީބީ

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމެންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

ޓކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ  3ދާއިރާގެ ތެރޭން އެއް
މިއީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް އައިޑާ އެލޮކޭޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން އެލޮކޭ ު
ދވެހި ސަރުކާރުން އެދިލައްވާފައިވަނީ އައިޑާ އެލޮކޭޝަން ގެ ޖުމްލް  20މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ތެރޭން 5
ދާއިރާއެވެ .މި ދާއިރާއަށް ި
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .މިކަން މިގޮތަށް ނިންމަވާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ވާރލްޑް ބޭންކަށް  7އޮކްޓޯބަރު  2012ގައި އަންގަވާފައެވެ.
މި މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ އިގްތިސާދީގޮތުން ދެމެހެއްޓެނިވިގޮތަކަށް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖާއި ގުޅިގެން އަންނަ ގޮންޖެހުންތަކާ
ލއެނާރޖީގެ ދާއިރާއިން 'ލޯ ކާބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕާތުވޭސް' ތަކެއް ގާއިމުކުރުމަށް އާ އިގްތިސާދީ
ކުރިމަތިލުމަށް ރިނިއުވަބަ ް
ފުރުސަތުތައްހުޅުވާލުމަށް ޕައިލެޓް ޕްރޮޖެކްޓުތަކެއް ހިންގުމެވެ.
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މި މަޝްރޫޢުގެ ހިލޭއެހީގެ މަޝްރުޢުގައި މި އަންނަ އަހަރު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

ފަށާ ތާރީޚް:

 31ޑިސެމްބަރ 2016

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

-

-

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

77,100,000
13

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު
ލ
ބަދަ ު

-

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

ތަފްސީލް

އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް

1,542,000

އެހެނިހެން  -އެނަrޖީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ

6,168,000

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

7,710,000

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

‐

77,100,000
ޚަރަދު

އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ކޮންސަލްޓެންސީ
ވައިސް(

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު
2013

7,710,000

105

2014

2015

2016

15,420,000

30,840,000

23,130,000

`
ނަންބަރ:

2013-G003

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް ރިނޮވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް
ހިލޭ އެހީ
ސިއްހީ ދާއިރާ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .މާލެ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އިންޑިއާ ސަރުކާރު

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުން ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުން.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މިއީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން މާލޭގައި އިމާރާތްކޮށްދެއްވާފައިވާ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އިމާރާތް ރިނޮވޭޓްކުރުމަށްޓަކައި އިންޑިއާ ސަރުކާރުން
ދެއްވާފައިވާ އެހީއެކެވެ.

ޢށް އިންޑިއާ ސަރުކާރުން 8.3
އިންޑިޔާ ސަރުކާރާއެކު މި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ  12ނޮވެމްބަރ  2011ގައެވެ .މި މަޝްރޫ ަ
ހފައެވެ 2012 .ވަނަ އަހަރު މި މަޝްރޫޢުގެ ޓެންޑަރ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައި ވެއެވެ.
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ދެއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެ ި

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

 12ނޮވެމްބަރ 2010

ފެށި ތާރީޚް:

2015

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

127,523,400
13

-

ބަދަލު

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

127,523,400

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

ވައިސް(

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

127,523,400

މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
14

ޝރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު
މަ ް

 2011ގެ ނިޔަލަށް

)ރުފިޔާ(

ހިނގި ޚަރަދު

127,523,400
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(
2013

31,880,850

106

2014

63,761,700

2015

31,880,850

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-G004

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ)އައިޑާ އެލޮކޭޝަން-ކުރިއަށް އޮތް  2އަހަރަށް(

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ހިލޭއެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ތަޢުލީމީ ދާއިރާ ހަރުދަނާކުރުން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މުޅިރާއްޖެއަށް އަމާޒުކޮށްގެން )މާލޭގައި(

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އައިޑާ

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މިއީ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރަށް އައިޑާ އެލޮކޭޝަނުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަފާތުން އެލޮކޭޓުކުރުމަށް ނިންމަވާފައިވާ  3ދާއިރާގެ ތެރޭން އެއް
ދާއިރާއެވެ .މި ދާއިރާއަށް ދިވެހި ސަރުކާރުން އެދިލައްވާފައިވަނީ އައިޑާ އެލޮކޭޝަން ގެ ޖުމްލް  20މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ތެރޭން 5
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރެވެ .މިކަން މިގތަށް ނިންމަވާ ދިވެހި ސަރުކާރުން ވަނީ ވާރލްޑް ބޭންކަށް  7އޮކްޓޯބަރު  2012ގައި އަންގަވާފައެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މި މަޝްރޫޢުގެ މައިގަނޑު މަޤްޞަދަކީ ތަޢުލީމީ ދާރިރާގައި ހުރި ގޮންޖެހުންތަކަށް ސަމާލުކަންދީގެން އެ ދާރިއާއަށް ބޭނުންވާ ސްޓަޑީ ހެދުމާއި
ޓެކްނިކަލް އެހީއާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުޞަތުތައް ހޯދައިގެން އެ ދާއިރާ ތަރައްޤީކުރުމެވެ.
މި މަޝްރުޢުގެ ޕްރެޕަރޭޓަރ މަސައްކަތް މިހާރުވަނީ ފެށިފައެވެ .ހިލޭއެހީގެ އެގްރީމެންޓުގައި މި އަންނަ އަހަރު ޖުލައި މަހު ސޮއިކުރެވޭނެ ކަމަށް
ލަފާކުރެވެއެވެ.

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

ފަށާ ތާރީޚް:

2015

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހި ލޭ
އެހީ)ރުފިޔާ(

154,200,000

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

-

-

މަޝްރޫޢަށް

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

ޚަރަދު

ބަދަ ު
ލ

15,420,000

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

15,420,000

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

169,620,000

 2013 13ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ
ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ

ތަފްސީލް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(
ސެންޓްރަލް ލެވެލް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެކްޓިވިޓީސް

4,047,750

ފްރޮންޓް ލެވެލް ސްކޫލް ލެވެލް އެކްޓިވިޓީޒް

4,047,750

މޮނިޓަރިނގް ،އިވެލުއޭޝަން،ޕޮލިސީ ރިސާރޗް

2,313,000

ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖްމަންޓް

1,156,500
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވޭނު ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި
ޚަރަދު

‐

11,565,000

 2012ވަނަ އަހަރުގެ
ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

-

ލަފާކުރާ
2013

11,565,000

107

2014

115,650,000

ޚަރަދު
2015

104,085,000

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-G005

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ހިލޭ އެހީ
މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން
ށ .ފީވަށް ،ލ .މާވަށް ،ނ .ޅޮހި ،ހދ .ނޭކުރެންދޫ ،ރ .އަނގޮޅިތީމު ،ރ .އިންނަމާދޫ ،ގދ .ގެމަނަފުށި

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ސައުދީ ސަރުކާރު

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

ގއި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމަށް ދެއްވާފައިވާ ހިލޭ އެހީއެކެވެ.
މިއީ ސައޫދީ ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކު ަ

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ފާހަގަކުރެވިފައިވާ  7ރަށުގައި އެރަށުގެ އާބާދީއާއި އެކަށީގެންވާވަރުގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން.

10

މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ 2012ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރ މަހުއެވެ .އަދި މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.

މކް އެފެއާރޒް އިން މިހާރު ހަމަޖައްސަވާފައިވާ  7ރަށް(
)މި އެހީގެ ދަށުން މިސްކިތް އިމާރާތް ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އިން އިސްލާ ި

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

ފެށި ތާރީޚް:

2015

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

27,752,299
13

-

ބަދަލު

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި
ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ
ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

27,752,299

ތަފްސީލް

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ވައިސް(

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

27,752,299

މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
14

ޝރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު
މަ ް

 2011ގެ ނިޔަލަށް

)ރުފިޔާ(

ހިނގި ޚަރަދު

27,752,299
ލަފާކުރާ

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(
2013

6,938,075

108

2014

18,038,994

ޚަރަދު
2015

2,775,230

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-G006

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން
ހިލޭ އެހީ
ކުޅިވަރު

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ވ .ކެޔޮދޫ ،ހއ .މާރަންދޫ ،ހދ .ހަނިމާދޫ ،ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ފިންލޭންޑް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް ،ޔޫތު އެންޑް ސްޕޯޓްސް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ވ  4ރަށުގައި އިޖްތިމާއީ ކަންތައްތަކަށް ކުރިއެރުވުމަށް ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރަކާއި ކުޅިވަރުގެ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން.
ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ފާހަގަކުރެވިފައި ާ

މިއީ ރާއްޖޭގެ އެކި ރަށްތަކުގައި ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓާރ ބިނާކުރުމަށް ފިންލޭންޑްގެ ފިދާ އިންޓަރނޭޝަނަލްގެ ފަރާތުން ދެއްވާފައިވާ ހިލޭ އެހީއެކެވެ .މި ހިލޭ
އ ކޮމިއުނީޓީ ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރެވެއެވެ .މިގޮތުން މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް ތިން ރަށެއްގައި ވަނީ
އެހީގެ ދަށުން ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ހޮވާލެވޭ ރަށެއްގަ ި
ނޓީ ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރެވިފައެވެ .އެއީ ވ .ކެޔޮދޫ ،ހއ .މާރަންދޫ އަދި ހދ .ހަނިމާދޫ އެވެ .މީގެ އިތުރުން މިހާރު ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި
ކޮމިއު ި
ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރެއް އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މިހާރު މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރެވޭ  4ވަނަ ކޮމިއުނިޓީ ސެންޓަރގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވެއެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި މަސައްކަތް
ނިމޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2010

ފެށި ތާރީޚް:

2015

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

12,744,054
13

-

ބަދަލު

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

12,744,054

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ވައިސް(

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

12,744,054

މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު
)ރުފިޔާ(

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

2,965,642

12,744,054
ލަފާކުރާ

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(
2013

3,406,386

3,186,013

109

ޚަރަދު

2014

3,186,013

2015

-

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-G007

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

ޕްރޮޖެކްޓް ފޮރ ކްލީން އެނަރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ
ހިލޭ އެހީ
ހަކަތަ

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .މާލެ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ޖަޕާން ސަރުކާރު

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރި އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ދކުރަނިވި ހަކަތައިގެ މިންވަރު އިތުރުކުރުމަށް  12ތަނެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކޮށް އެއިން ހަކަތަ އުފެއްދުން.
ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ ރާއްޖޭގައި އިއާ ަ

ށ ތަޢާރަފް ކުރެއްވި ފައިނޭންޝަލް ސްކީމެއް ކަމަށްވާ "ކޫލް އާތު ޕާރޓްނަރޝިޕް" ގެ ކޮމްޕޯނަންޓެއް
މި މަޝްރޫޢަކީ  2009ވަނަ އަހަރު ޖަޕާނުން އަލަ ް
ކމަށްވާ "ޕްރޮގްރާމް ގްރާންޓް އެއިޑް ފޮރ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް" ގެ ދަށުން ހިންގޭ މަޝްރޫޢެކެވެ .މިގޮތުން މި މަޝްރޫޢުގެ
ަ
ދަށުން މާލޭގެ ޖުމްލަ  12ސައިޓެއްގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވެއެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން  2011ވަނަ އަހަރު  5ސައިޓެއްގައި ފޮޓޯވޮލްޓައިކް ސިސްޓަމް ބެހެއްޓިފައި ވެއެވެ .އެއީ ،ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް ،ސްޓެލްކޯ
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

އވެ .އަދި  2012ވަނަ އަހަރު ވަނީ
އިމާރާތް ،މޯލްޑިވްސް ސެންޓަރ ފޮރ ސޯސަލް އެޑިޔުކޭޝަން ،ތާޖުއްދީން ސްކޫލް ،އަދި ހިރިޔާ ސްކޫލް ެ
އށްފަހު މަޝްރޫޢުގައި ބާކީ ފައިސާ ހުރުމުން މަޝްރޫޢުގެ ތިންވަނަ ފޭސްއަކަށް ދިއުމަށް
މަޝްރޫޢޫގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި ފަށާފައެވެ .ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ޓެންޑަރ ަ
ނިންމިފައިވެއެވެ.

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

 25މާޗް 2010

ފެށި ތާރީޚް:

 25މާޗް 2013

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

169,620,000
13

-

ބަދަލު

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

169,620,000

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ވައިސް(

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ

169,620,000

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
14

މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2011ގެ ނިޔަލަށް

)ރުފިޔާ(

ހިނގި ޚަރަދު

93,491,135

169,620,000
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(
2013

61,399,462

14,729,403

110

2014

2016

2015

-

`
ނަންބަރ2013-G008 :
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

ޕޮލިސް އެކަޑެމީ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިލޭ އެހީ
ޕޮލިސް

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ޅ .ދިއްފުށިމާދޫ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

އިންޑިއާ ސަރުކާރު

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ މި މަޝްރޫޢުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށް ދެވޭ ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ކުރުމެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މިއީ ރާއްޖޭގެ ފުލުހުންނަށް ތަމްރީނު ދެވޭނެ ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ އިންސްޓިޓިއުޓެއް ޤާއިމްކޮށް ތަމްރީނުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި
އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ސޮއިކުރެވިފައިވެއެވެ .މިއީ  3އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް
ކަނޑައެޅިފައިވާ މަޝްރޫޢެކެވެ.

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

 26ސެޕްޓެމްބަރ 2012

ފެށި ތާރީޚް:

 25ސެޕްޓެމްބަރ 2015

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

282,186,000
13

-

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ބަދަލު

-

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

282,186,000
ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ވައިސް(

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

282,186,000

މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
14

މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު

 2011ގެ ނިޔަލަށް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ހިނގި ޚަރަދު

282,186,000
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(

23,130,000

111

2013

2014

2015

61,680,000

123,360,000

74,016,000

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-G009

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

ތ .ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން
ހިލޭ އެހީ
މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ތ .ބުރުނީ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ބްރޫނާއީ ސަރުކާރު

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

މިއީ ސުނާމީ ކާރިސާއާއި ގުޅިގެން ބްރޫނާއީ ސަރުކާރުން ތ.ބުރުނީގައި މިސްކިތެއް އެޅުމަށް ދެއްވާފައިވާ ހިލޭ އެހީއެކެވެ.

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ރަށުގެ އާބާދީ އާއި އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މިސްކިތެއް އިމާރާތް ކުރުމާއި ،ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަވާނޭހެން ހުރިހާ އެންމެން އެކުގައި ނަމާދުކުރެވޭނޭ މިސްކިތެއް
ހުރުން.
މިސްކިތުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށި މިހާރު ވަރަށް ހަލުވިކޮށް ކުރިއަށްދެއެވެ .އަދި މިއަހަރުގެ ނިޔަލަށް މަސައްކަތް ނިމޭނޭކަމަށް
ކރާނެ ސައިޓް ހަމަނުޖެހިގެންނެވެ.
ބެލެވެއެވެ .މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެފައިވަނީ މިސްކިތް އިމާރާތް ު

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2012

ފެށި ތާރީޚް:

31/12/2012

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

4,861,664
13

-

ބަދަލު

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

4,861,664

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ވައިސް(

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

4,861,664

މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު
14

މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2011ގެ ނިޔަލަށް

)ރުފިޔާ(

ހިނގި ޚަރަދު

4,861,664
ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(
2013

4,861,664

-

112

2014

-

2015

-

2016

-

`
ނަންބަރ:

2013-G010

ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

އައްޑޫ އަތޮޅު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު
ހިލޭ އެހީ
މަގު ހެދުން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

އައްޑޫ ސިޓީ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ސްރީލަންކާ ސަރުކާރު

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ އުމްރާނީ ތަރައްޤީއާއި ރައްޔިތުންގެ އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހާލަތު ރަގަޅު ކުރުމަށް

10

މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު މަޝްރޫޢުގެ އަމަލީ ފެށިފައިވަނީ މިއަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރ މަހުއެވެ .އަދި  6މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަޝްރޫޢު ނިމޭނޭކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.

ނ ދެއްވާފައިވާ އެހީއެކެވެ .މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ގަމުގެ ސަންސެޓް
މިއީ  17ވަނަ ސާކް ސަމިޓާއި ގުޅުވައިގެން ސްރީލަންކާ ސަރުކާރު ް
ބްރިޖުން ފެށިގެން ފޭދޫ އާއި މަރަދޫގެ ބޮޑުމަގުގެ  4.8ކިލޯމީޓަރު ރަގަޅު ފެންވަރަކަށް ހެދުން

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

 1ސެޕްޓެމްބަރ 2012

ފެށި ތާރީޚް:

 31މާޗް 2013

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

154,200,000
13

-

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު
ބަދަލު

-

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

154,200,000

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ވައިސް(

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން

154,200,000

ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ
އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު
)ރުފިޔާ(

 2011ގެ ނިޔަލަށް
ހިނގި ޚަރަދު

154,200,000
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(
2013

107,940,000

46,260,000

113

2014

-

2015

-

2016

-

`
2013-G011

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއާއި ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު
1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ
ދާއިރާ

ސަޕޯޓް ޓު ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރިއަލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ހިލޭ އެހީ
ތިމާވެށި

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

އެކި ރަށްތަކުގައި

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

ޖަރމަނީ ސަރުކާރު

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތާކާމެދު ހޭލުންތެރިކުރުވައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގެގޮތުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތަކަށް މަގުފަހިކޮށްދިނުން.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

ކނޮމީ ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ އިތުރުން ޖައްވަށް ދޫކުރެވޭ ގްރީންހައުސް ގޭސް މަދުކުރުމަށް
މި މަޝްރޫޢަކީ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުމާއި ލޯ ކާބަން އި ޮ
މަސައްކަތްކުރުމުގެ ގޮތުން އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ.

މަޝްރޫޢު ފެށިފައިވަނީ 2012ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައެވެ .މަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރިއަށެވެ .މައިގަޑު ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި
ވާރކްޝޮޕެއް ބޭއްވުން ހިމެނެއެވެ.

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

ޖޫން 2012

ފެށި ތާރީޚް:

ޖޫން 2019

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ )ރުފިޔާ(

ބޭރުގެ ލޯނު

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ
ލަފާކުރި ޚަރަދު

63,094,847
13

-

ބަދަލު

-

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

-

63,094,847

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން

ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

ވައިސް(

-

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދަށް ގެނެވުނު

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް
މަގާއި ،ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން
ވައިގެ ބަނދަރު
މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު
ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް
ކަރަންޓް ވިއުގަ
އެހެނިހެން

63,094,847
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

14

މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2011ގެ ނިޔަލަށް

)ރުފިޔާ(

ހިނގި ޚަރަދު

63,094,847
ލަފާކުރާ ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ )ރިވައިސްޑް(
2013

6,309,485

9,464,227

114

2014

15,773,712

2015

15,773,712

2016

15,773,711

I p.iwaw.qsew.Ip Egqnih qnunOl qkiTqsemoD
qlIBqfat egukatuWUrqCam

`
2013-DL001

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ޑޮމެސްޓިކް ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ) 14ބުރީގެ(

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .މާލެ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މި ލޯނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒުން ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ހުރި ބިމުގައި  14ބުރީގެ އޮފީސް ބިލްޑިންގ އެއް ޢިމާރާތްކުރުމުގެ
މަޝްރޫއެކެވެ.

މި ބިލްޑިން  14ބުރިއަށް ޢިމާރާތް ކުރެވުމުން ،މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މި ބިލްޑިންގގެ  1ފްލޯއަށް ބަދަލުކޮށް ބާކީ  13ފްލޯ އޮފީސް
ޖާގަ ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ކުއްޔަށް ދޭގޮތަށްވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިގޮތަށް މިކަން ކުރެވިއްޖެ ނަމަ ،ގިނަވެގެން  7އަހަރުތެރޭގައި މި ބިލްޑިންގ
ހެދުމަށްދާ ޚަރަދު ލިބުމާއެކު ގިނަ އޮފީސްތަކެއް އެއް ޢިމާރާތެއްގައި ހިންގާނެ ޖާގަ ތަނަވަސްވެ އޮފީސް ހިންގުމުގެ އިދާރީ ޚަރަދުތައް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މަޝްރޫޢު އާއި ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކްއާއި މަޝްވަރާކުރެވި ވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެ.
2013

ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2015

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

އެތެރޭގެ ލޯނު

153,408,000
13

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ
އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް
އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ލަފާކުރި ޚަރަދު

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

-

ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

153,408,000

ތަފްސީލް
މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

10,000,000
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

ނިޔަލަށް

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ހިނގި ޚަރަދު
-

10,000,000

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

ޚަރަދު )ޑޮލަރ(

ވައިސް(
 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން

2013

10,000,000

-

117

2014

70,000,000

2015

70,000,000

2016

3,408,000

`
2013-DL002

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ޑޮމެސްޓިކް ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

 10ބުރީގެ އިމާރާތް )މިސްކިތާ ބެހޭ ފަންޑް(

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .މާލެ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

މި ލޯނަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒަށް  345ނަންބަރު ކޮށިން ލިބިފައިވާ ބިމުގައި މިސްކިތުފަންޑުގެ  10ބުރި ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މި ބިލްޑިން  10ބުރިއަށް ޢިމާރާތް ކުރެވުމުން ،ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބިލްޑިންގެ ފްލޯތައް ކުއްޔަށްދިނުމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ .މިގޮތުން ގިނަވެގެން
 6އަހަރުތެރޭގައި މިބިލްޑިންގ ހެދުމަށްދާ ޚަރަދު ލިބުމާއެކު މިސްކިތު ފަންޑު މުއްސަނދި ކުރުމަށް އަހަރަކު  2މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.
މިކަމުގެ ސަބަބުން މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުމަށް ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުން ކުރަމުންގެންދާ ޚަރަދު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މަޝްރޫޢު އާއި ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއި މަޝްވަރާކުރެވި ވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެ.
2013ގައި ފެށުމަށް

ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2015

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

އެތެރޭގެ ލޯނު
)ރުފިޔާ(

15,206,400

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ލަފާކުރި ޚަރަދު

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

-

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

15,206,400

13
 2013ވަނަ އަހަރަށް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ތަފްސީލް

ލޯނުން/ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި
ހިނގާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރާ
ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

1,000,000
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު
-

1,000,000

2013

1,000,000

-

118

2014

7,000,000

2015

7,000,000

2016

206,400

`
2013-DL004

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ޑޮމެސްޓިކް ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ  11ބުރީގެ އައު ޢިމާރާތް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .މާލެ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

އވުމާއެކު އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދެވެމުން ނުދާތީ މިކަމަށް ހައްލެއް
މި ލޯނަކީ މިހާރުގެ އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް.ގެ ޢިމާރާތް ބައުވެފަ ި
ގެނައުމުގެ ބޭނުމުގައި ހިންގޭ މަޝްރޫއެކެވެ.
ނ އަންނަ ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހަ ކަމާއެކު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކޭނެގޮތް ފަހިކޮށްދިނުން.
މާލެއާއި އަތޮޅުތަކުން ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަ ް

މަޝްރޫޢު އާއި ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއި މަޝްވަރާކުރެވި އެ ބޭންކުގެ "ލެޓަރ އޮފް އޮފަރ" ވަނީ ލިބިފައެވެ.
2013

ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

-

ބޭރުގެ ލޯނު

-

އެތެރޭގެ ލޯނު
)ރުފިޔާ(

73,000,000

މަޝްރޫޢަށް ފުރަތަމަ

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ލަފާކުރި ޚަރަދު

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

-

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

73,000,000

13
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

ތަފްސީލް

އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް
އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު )ކޮމްޕޯނެންޓް
ވައިސް(

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

5,000,000
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

5,000,000

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

2013

5,000,000

-

119

2014

68,000,000

2015

-

2016

-

`
2013-DL003

ނަންބަރ:
ބަޖެޓް އަންދާޒާ  2013ން  2015ށް

 2013ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ
ޑޮމެސްޓިކް ލޯނުގެ އެހީގައި ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތަފްޞީލް
 - Iމަޝްރޫޢުއާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު

ތަޢުލީމީ ފަންޑް ޕްރޮޖެކްޓުގެ  10ބުރީގެ ޢިމާރާތް

1

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

2

ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑް

3

މަޝްރޫޢުގެ ބާވަތް

ލޯނު އެހީ

4

މަޝްރޫޢު ޢަމާޒު ކުރެވޭ ދާއިރާ

ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުން

5

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .މާލެ

6

އެހީ ދެއްވާ ފަރާތް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް

7

މަޝްރޫޢު ހިންގަވާ އޮފީސް

ތަޢުލީމީ ފަންޑް  -މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

8

މަޝްރޫޢުގެ ތަޢާރުފް

މި ލޯނަކީ ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ ބިމެއްކަމުގައިވާ  369ނަންބަރު ކޮށީގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  10ބުރީގެ އިމާރާތް އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢެކެވެ.

9

ޙާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ނަތީޖާ

މާލެއަކީ ތޮއްޖެހި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާއަށް ބޮޑުވެފައިވާ ތަނަކަށް ވާހިނދު މި މަޝްރޫޢުގެ ސަބަބުން މާލޭގެ ސްކޫލް ތަކުގައި
ކިޔަވައިދޭ ބިދޭސީ ޓީޗަރުންނާއި މާލޭގައި ގެދޮރު ނެތް ދިވެހި ޓީޗަރުންނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މައްސަލަކަމަށްވާ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ
މައްސަލައަށް ކޮންމެވެސް މިންވަރެއްގެ ޙައްލެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ .ޓީޗަރުންގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ މައްސަލައަށް ލުޔެއްލިބުމުން ދަރިވަރުންނަށް
އުގަންނައިދިނުމަށް ޓީޗަރުންނަށް ދެވޭ ސަމާލުކަން އިތުރުވެ ،އުގަންނައިދިނުމުގެ ފެންވަރު ރަގަޅުވެގެން ދާނެކަމުގައި ބެލެވެއެވެ .އަދި ތަޖުރިބާ ލިބިފައިވާ
ޤާބިލް ޓީޗަރުން ޚިދުމަތުގައި ދެމިތިބުމަށް އެޅޭބާރެއް ކަމުގައި ވެގެންދާނެއެވެ.
 10މަޝްރޫޢު ގޮސްފައިވާ ހިސާބު

މަޝްރޫޢު އާއި ބެހޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކާއި މަޝްވަރާކުރެވި ވަނީ އެއްބަސްވެވިފައެވެ .އަދި މި ލޯނު ނެގުމަށް މަޖިލީހުގެ ރުހުންވެސް
ލިބިފައިވާތީ މިހާރުވަނީ ޤާނޫނީ ހުއްދަ ހޯދުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހަށް ލިޔެވިފައެވެ.
ފަށާ ތާރީޚް:

 11މަޝްރޫއުގެ މުއްދަތު

2013ގައި ފެށުމަށް

2014

ނިމޭ ތާރީޚް:

 - IIމަޝްރޫޢުގެ ޚަރަދު
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

 12ފައިސާ ބޭނުންވާ މިންވަރު

ބޭރުގެ ލޯނު

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

އެތެރޭގެ ލޯނު

މަޝްރޫޢަށް

)ރުފިޔާ(

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި
ޚަރަދު

30,650,000

-

ފުރަތަމަ ލަފާކުރި

މަޝްރޫޢަށް މިހާރު

ޚަރަދަށް ގެނެވުނު ބަދަލު

ލަފާކުރާ ޚަރަދު

-

-

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުން
ހިއްސާވާ މިންވަރު

-

މަޝްރޫޢުގެ ޖުމުލަ

30,650,000

13
 2013ވަނަ އަހަރަށް ލޯނުން/ހިލޭ

ތަފްސީލް

ޚަރަދު )ރުފިޔާ(

އެހީގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެ ކަމަށް
އަންދާޒާ ކުރާ ޚަރަދު
)ކޮމްޕޯނެންޓް ވައިސް(

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް

5,000,000
މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު

 14މަޝްރޫޢުން ކުރެވުނު ޚަރަދު

5,000,000

 2012ވަނަ އަހަރުގެ

 2011ގެ
ނިޔަލަށް ހިނގި

ލަފާކުރާ ކުރާ ޚަރަދު

ސެޕްޓެމްބަރގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު

ޚަރަދު

2013

650,000

5,000,000
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2014

25,000,000

2016

2015

-
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މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ހއ .އުލިގަން

ހއ .އުލިގަން

ހއ .މޮޅަދޫ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

c
ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2015-2013

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  2013ގެ މަޝްރޫޢުތައް ރަށްތަކަށް ބެހިފައިވާގޮތް

ހއ .ހޯރަފުށި

ހއ .ހޯރަފުށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ހއ .ހޯރަފުށި މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ހއ .މޮޅަދޫ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ހއ .ހޯރަފުށި

ހއ .ހޯރަފުށި

ސްޓޭޓަސް

ހއ .ހޯރަފުށި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

ހއ .ހޯރަފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން
ފއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެ ެ

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހއ .ތުރާކުނު

‐

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ހއ .އުލިގަމު އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުން

1,326,684

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

2,420,240
2,420,240
4,625,972
4,625,972
47,798,546

އަލަށްފަށާ

1,234,322
1,234,322

1,326,684

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ހއ .މޮޅަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

3,241,241
3,241,241
5,000,000
5,908,533

59,674,958

1,287,744
38,802,888
38,802,888

9,603,609

4,641,196

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
95,932
7,000,000
7,000,000

35,077,900
35,077,900

1,287,744

93,735

ފޞީލު ހިމެނިފައި(
ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަ ު

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި

ހއ .އިހަވަންދޫ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން

ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި

ހއ .ކެލާ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

3,000,000
3,000,000

95,932

3,183,191

ހއ .ހޯރަފުށި

ހއ .ހޯރަފުށި

ހއ .އިހަވަންދޫ

ހއ .އިހަވަންދޫ

ހއ .އިހަވަންދޫ

ހއ .ކެލާ

ހއ .ކެލާ

ހއ .ވަށަފަރު

ހއ .ދިއްދޫ

ހއ .ދިއްދޫ

ހއ .ވަށަފަރު ބަނދަރު ހެދުން

ހއ .ދިއްދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހއ .ދިއްދޫ ދެކުނު ސަރަޙައްދު ގިރުން ހިމާޔަތްކުރުން )ރިޓެންޝަން(

ހއ .ވަށަފަރު
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

263,016
1,747,472

8,933,524

ހއ .ދިއްދޫ

42,813,052

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ހއ.ދިއްދޫ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

750,000

އަލަށްފަށާ

637,500

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ހއ .އޭއީސީ  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން

ހއ .ދިއްދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ރިޓެޝަން ފައިސާ

ހއ .ދިއްދޫ

ހއ .ދިއްދޫ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ހިނގަމުންދާ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ހިނގަމުންދާ

ސްޓޭޓަސް

4,405,549

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

1,063,506

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

95,932
220,306

ހއ .މާރަންދޫ

ހއ .ދިއްދޫ

ހއ .މާރަންދޫ

ރދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(
ހިންގޭ ބައިގައި ޚަ ަ

މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު )އެކި ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު

ހއ .މާރަންދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހއ .މާރަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 504މީހުންގެ ޖާގަ(

ހިނގަމުންދާ
57,965,631

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ހއ .ފިއްލަދޫ

ހއ .ފިއްލަދޫ

ހއ .ދިއްދޫ

2,964,226

ފއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެ ެ

ހއ .ފިއްލަދޫ މަދްރަސަތުލް ސަބާޚް  2ކްލާސްރޫމް

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

979,200
979,200
4,813,133
1,958,400

ހިނގަމުންދާ

954,720
954,720
2,720,593
1,909,440

ހއ .މާރަންދޫ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން  -ފިންލޭންޑްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން

ހއ .މާރަންދޫ

ސ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓް ް

6,771,533

ހިނގަމުންދާ
4,630,033

ހއ .އުތީމު

ހއ .ތަކަންދޫ

ހއ .އުތީމު ބަނދަރު ހެދުން

ބޭރުގެ ލޯން
ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

) 2013އަށް

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

‐

‐

‐

ހއ .އުތީމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐
35,040,700
35,040,700

ހިނގަމުންދާ

‐
20,250,000
20,250,000

ހއ .މުރައިދޫ

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

ހދ .ހަނިމާދޫ

‐

ހދ .ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރގައި ސްޓޯރޭޖް ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

ހދ .ހަނިމާދޫ

ހއ .ބާރަށް
އަލަށްފަށާ

ހދ .ހަނިމާދޫ

ހދ .ހަނިމާދޫ

‐

ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތެއް އެޅުން )ހދ ހަނިމާދޫ(

630,000

ހދ .ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ހދ .ހަނިމާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

‐

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

535,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

‐

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

‐

35,162,804

އަލަށްފަށާ

‐

1,435,217

5,796,943

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

6,415,700

ހިނގަމުންދާ
މންދާ
ހިނގަ ު

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

1,930,484

ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު )އެކި ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން  -ފިންލޭންޑްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ފައިވް އައިލެންޑް ސްވެރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް /މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން
އަލަށްފަށާ

2,463,701

ހދ .ހަނިމާދޫ

ހދ .ހަނިމާދޫ

ހދ .ހަނިމާދޫ

ހދ .ހަނިމާދޫ

48,005,447

6,364,901
‐
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މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު

ހދ .ނައިވާދޫ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ހދ .ނައިވާދޫ

ހދ .ހިރިމަރަދޫ

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު ހެލްތް ސެންޓަރ ފޭސް  2ރިޓެންޝަން

ސްޓޭޓަސް

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހދ .ނޮރިވަރަންފަރު ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ލޯންޑްރީ އަކާ ސްޓޯރ ރޫމް އަދި ގަރާޖު ޢިމާރާތް ކުރުން

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހދ .ފިނޭ

‐

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ހދ .ނައިވާދޫ ސްކޫލް  1ކްލާސްރޫމް

79,757

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

489,600
489,600
‐
6,388,500
606,500

ނސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މި ި

ހދ .ނެއްލައިދޫ

ހދ .ނެއްލައިދޫ

ހދ .ނޮޅިވަރަމު

ހދ .ނޮޅިވަރަމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހދ .ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ހދ .ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން(

ހދ .ނޮޅިވަރަމު ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް

ހދ .ނޮރިވަރަމު ހެލްތް ސެންޓަރުގައި ލޯންޑްރީ އަކާ ސްޓޯރ ރޫމް އަދި ގަރާޖު ޢިމާރާތް ކުރުން

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

293,760
293,760
‐
1,922,300
79,757

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރުގައި  100ގެ އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު  -ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު )އެކި ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު

515,525

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

7,074,757

606,500

2,517,582

27,738,077
979,200
28,717,277
2,448,000

ހދ .ނޮޅިވަރަންފަރު

20,000,000
733,002

515,525

ހދ .ނެއްލައިދޫ

20,733,002
2,028,780

ހދ .ނޮޅިވަރަމު

ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި އަމީނީމަގު މަގުހެދުން

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

3,054,500

ކޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަ ް

2,544,305

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހދ .ކުރިނބީ

އަލަށްފަށާ

ހދ .ނޮޅިވަރަމު

ހިނގަމުންދާ

ހދ .ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

30,119,308

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

24,042,996
24,042,996
23,391,664

ހިނގަމުންދާ

15,000,000

1,229,360

1,263,000
5,275,824
5,347,564

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

ހދ .އަފީފުއްދީން ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް

ހދ .އޭއީސީ ހޯލް

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުރިނބި

15,000,000
14,042,700

637,500
502,531
4,272,704

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

50,000,000

50,000,000

‐

‐

‐

‐

‐
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން އިމާރާތް ) 2ބުރި( )ރީޓެންޝަން(

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި އިމާރާތްކުރާ ޔޫތު ސެންޓަރ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި  10ސެލްގެ ރިޓެޝަން ފައިސާ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އޯޕީޑީ އޭރިޔާ އަކާ ،ލެބޯޓްރީ އެކްސްޓެންޝަން ހެދުން

ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް )ހދ .ކުޅުދުއްފުށި(

ހދ .ކުޅުދުއްފުށީގައި ސްޓާފް ގެއެއް ބިނާކުރުން

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ހިނގަމުންދާ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

30,800
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

ސްޓޭޓަސް

 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

6,156,358

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

26,180
991,020
13,500,000
3,000,000

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

95,119
49,551
2,550,000
11,015,651

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

4,681,652

ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

ށން މަޝްރޫޢު
މަތިއުތުރު ސަރަޙައްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު )އެކި ރަށްތަކުގެދަ ު

ހިނގަމުންދާ

1,275,000

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

ހދ .ކުމުންދޫ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން  -ފިންލޭންޑްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން

ހދ .ކުމުންދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ހދ .ކުމުންދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

ހިނގަމުންދާ

ހދ .ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ހދ .ކުމުންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 504މީހުންގެ ޖާގަ(

100,091,189
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

29,362,296
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ހދ .ކުމުންދޫ

18,118,500

ގމުންދާ
ހިނ ަ
ހިނގަމުންދާ

ހދ .ކުޅުދުއްފުށި

1,048,646
4,722,622
1,488,795
24,329,917

60,803
3,360,322

2,250,872

ހދ .ކުމުންދޫ

ހދ .ނޭކުރެންދޫ

ހދ .ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ހދ .ވައިކަރަދޫ

ހިނގަމުންދާ

ހދ .ވައިކަރަދޫ

ހދ .ވައިކަރަދޫ

1,003,000

ހދ .ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ހދ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  9ކްލާސްރޫމް

ހދ .ވައިކަރަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

808,019

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހދ .ނޭކުރެންދޫ

ގމުންދާ
ހިނ ަ

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -ސަޢޫދީ އެރެބިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

3,867,746

އަލަށްފަށާ
1,003,000
28,565,228
5,875,200

38,308,174
57,708,805
5,564,260

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ހދ .މަކުނުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ހދ .މަކުނުދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހދ .މަކުނުދޫ

ހދ .މަކުނުދޫ

ހދ .ނޭކުރެންދޫ

808,019
18,700,000
3,525,120
3,085,197

2,858,461

63,273,065
20,200,200
51,700,000
7,000,000

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ށ .ކަނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ށ .ކަނޑިތީމު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ށ .ކަނޑިތީމު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ށ .ކަނޑިތީމު

ށ .ކަނޑިތީމު

ށ .ކަނޑިތީމު

ހދ .ވައިކަރަދޫ

25,310,317
20,000,000

1,020,000

750,000
1,958,400

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ށ .ކަނޑިތީމު ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ  4ކްލާސްރޫމް

ށ .ކަނޑިތީމު

ށ .ކަނޑިތީމު

ހދ .މަކުނުދޫ

22,858,461
7,000,000
2,992,245

750,000
1,909,440

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

‐

‐

‐
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މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ސްޓޭޓަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

ފާޚާނާ ބްލޮކް އަދި ވަށާފާރު(

ކރުން ) 7ކްލާސްރޫމް ،އޮފީސް ،ސްޓާފްރޫމް ،ލައިބްރަރީ ،ސެކިއުރިޓީރޫމް،
ށ .ފޭދޫ ސްކޫލް އަލުން ޢިމާރާތް ު

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

‐
293,250
293,250

‐
345,000
345,000

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

81,608,600

ށ .ނޫމަރާ

ށ .ކަ ނޑިތީމު

13,671,685

ށ .ނޫމަރާ

ށ .ގޮއިދޫ

ށ .ފޭދޫ

ށ .ފޭދޫ

ށ .ނޫމަރާ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ސލާމިކް އެފެއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އި ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

32,228,121
32,228,121

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ށ .ފޭދޫ

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -ސަޢޫދީ އެރެބިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ

ށ .ބިލެތްފަހި ހެލްތް ސެންޓަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ހިނގަމުންދާ

4,043,500
4,043,500
‐
5,998,000
7,344,000
13,342,000

ށ .ފޭދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

‐
1,804,798
3,231,360
5,036,158

ށ .ފީވައް

ށ .ފީވައް

ށ .ބިލެތްފަހި

ށ .ބިލެތްފަހި

ށ .ފޯކައިދޫ

ށ .ފޯކައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ށ .ފޯކައިދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

50,007,060
50,007,060

ށ .ނަރުދޫ

ށ .ފުނަދޫ

ށ .ފުނަދޫ

އަލަށްފަށާ

2,894,263
2,894,263

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން ތަރައްގީކުރުން )ށ .ފުނަދޫ(

ށ .ފުނަދޫ ސްކޫލް  10ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް ޢިމާރާތްކުރުން

ށ .މާއުނގޫދޫ

ށ .މާއުނގޫދޫ

ށ .ކޮމަންޑޫ

ށ .ކޮމަންޑޫ

ށ .ޅައިމަގު

ށ .ޅައިމަގު

ށ .މަރޮށި

ށ .މަރޮށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ށ .މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން

ށ .ކޮމަންޑޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ށ .ޅައިމަގު ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ށ .މަރޮށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐
51,700,000
51,700,000
1,958,400
1,958,400
39,000,520
39,000,520
3,223,700
3,223,700
750,000
10,566,000

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

‐
2,992,245
2,992,245
1,909,440
1,909,440
20,000,000
20,000,000
1,700,000
1,700,000
637,500
3,169,800

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐
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މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ސްޓޭޓަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ށ .މިލަންދޫ ސްކޫލް ހޯލް

ށ .މިލަންދޫ އޮފީސް އިމާރާތް ) 2ބުރި(

ށ .މިލަންދޫ އޮފީސް އެކަމަޑޭޝަން ބޮލޮކް

ށ .މިލަންދޫ

ށ .މިލަންދޫ

ށ .މިލަންދޫ

އަގު

 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

ހިނގަމުންދާ

ށ .ފުނަދޫ

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

ށ .ފުނަދޫ އަދި ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން )އެކި ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

9,180,497

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

11,316,000
5,199,643
10,274,184

އަލަށްފަށާ

5,000,000

ށ .މިލަންދޫ

ނ .ހެނބަދޫ

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ

ށ .ފުނަދޫ

3,807,300
121,633
2,732,320

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް  9ކްލާސްރޫމް

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ށ .މިލަންދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޑޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ި

ށ .މިލަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ހިނގަމުންދާ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

3,351,536
28,005,860
‐
ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

2,686,988
10,540,941
‐

3,496,320
8,199,763

4,703,444

282,191
250,000

174,816

ނ .މާޅެންދޫ ބޯޅަ ދަންޑު ތަރައްގީ ކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

އަލަށްފަށާ

250,000

107,375

ނ .ކެނދިކުޅުދޫ

ނ .މާޅެންދޫ

ނ .މާޅެންދޫ

ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

250,000

ނ .މާޅެންދޫ

250,000

ނ .ކުޑަފަރީ

ނ .ކުޑަފަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ނ .ކުޑަފަރީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

25,872,029
25,872,029

ނ .ލަންދޫ

ނ .މާފަރު

ނ .މާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

20,000,000
20,000,000

‐
5,058,687

އަލަށްފަށާ

‐

5,058,687

‐

ނފައި(
ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެ ި

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -ސަޢޫދީ އެރެބިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

އަލަށްފަށާ
‐

5,086,116

2,548,789

2,548,789

ނ .މާފަރު

ނ .މާފަރު

ނ .ޅޮހި

ނ .ޅޮހި

ނ .މިލަދޫ

ނ .މިލަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ހިނގަމުންދާ

3,863,946

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐
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ނ .މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ރިޓެންޝަން

ނ .މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން

ނ .މިލަދޫ

ނ .މިލަދޫ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

އަލަށްފަށާ

ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

979,200

4,696,458
6,829,475
20,048,525

ނ .ހޮޅުދޫ

9,290,045

ނ .ހޮޅުދޫ

20,048,525

ނ .ހޮޅުދޫ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ނ .ހޮޅުދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ނ .ހޮޅުދޫ

9,290,045

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

764,159

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ނ .ހޮޅުދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ނ .ހޮޅުދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

21,000

ނ .މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

ސުނާމީގައި ހަލާކުވެފައިވާ ނ .މަނަދޫ ،ރ .އުނގޫފާރު ބަނދަރު ހެދުން )އޭ.އެފް.ޑި ލޯން އެހީ( )އެކި

ފރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި
ހާބަރ ް -

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ހިމެނޭ "ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސްގެ ދަށުން"

ހިނގަމުންދާ

811,512

ނ .މިލަދޫ

ނ .މަގޫދޫ

ނ .މަގޫދޫ

ނ .މަނަދޫ

ނ .މަނަދޫ

ނ .މަނަދޫ

އަލަށްފަށާ

ނ .ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -އައި .ޑީ .އޭ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން

އަލަށްފަށާ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

38,284,776

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

24,963,077

ލށްފަށާ
އަ ަ

ނ .މަނަދޫ
5,000,000
9,000,000

އަލަށްފަށާ

120,177,073

399,500

17,671,275

300,000

ރ .އަލިފުށި

300,000

ރ .އަލިފުށި

300,000

ރ .އަލިފުށި ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

300,000

56,529,720

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ރ .އަލިފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

979,200

399,500

ނ .ފޮއްދޫ ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުން

ނ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު ކްލާސްރޫމް

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

954,720

3,271,775

ނ .ހޮޅުދޫ

ނ .ފޮއްދޫ

ނ .ފޮއްދޫ

ނ .ވެލިދޫ

ނ .ވެލިދޫ

ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ނ .ވެލިދޫ

ފެނާއި ނަރުދަމާ  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ހިމެނޭ

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ދަށުން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

"ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީ އިން ދަ އައިލެންޑްސް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ

7,344,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

979,200
44,964,720

އަލަށްފަށާ

2,643,840

ނ .ވެލިދޫ

954,720
9,000,000

ރ .އަލިފުށި

52,308,720

11,643,840

ބޭރުގެ ލޯން
ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

) 2013އަށް

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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ރ .ރަސްގެތީމު ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

ރ .ރަސްގެތީމު

ރ .ރަސްގެތީމު

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ރ .ރަސްގެތީމު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ސްޓޭޓަސް

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

979,200

2,159,157
6,976,000

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

‐
5,996,800

ރ .ވާދޫ

‐

954,720

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

1,204,437

ރ .ރަސްގެތީމު

ރ .އަނގޮޅިތީމު

ރ .އަނގޮޅިތީމު ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ހިނގަމުންދާ

ރ .އުނގޫފާރު

ރ .އުނގޫފާރު

ރ .އުނގޫފާރު

1,958,400

ރ .އުނގޫފާޜު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް

1,860,480

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން ތަރައްގީކުރުން )ރ .އުނގޫފާރު(

ރ .އުނގޫފާރު ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން )އެކަމަޑޭޝަނާއިއެކު(

ރ .އަނގޮޅިތީމު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -ސަޢޫދީ އެރެބިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ
1,958,400
750,000
17,850,000
19,400,000

ރ .އަނގޮޅިތީމު

1,860,480
637,500
6,827,625

ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

ސުނާމީގައި ހަލާކުވެފައިވާ ނ .މަނަދޫ ،ރ .އުނގޫފާރު ބަނދަރު ހެދުން )އޭ.އެފް.ޑި ލޯން އެހީ( )އެކި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

10,000,000

ރ .އުނގޫފާރު

ރ .އުނގޫފާރު

ހިމެނޭ "ރިހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސްގެ ދަށުން"

ހާބަރ  -ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ރ .ދުވާފަރު ގެތަކުގެ މަގުފާރު ރޭނުން

ރން
ރ .ދުވާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކު ު

ރ .ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް އޮޑިޓޯރިއަމް

ރ .ދުވާފަރު

ރ .ދުވާފަރު

ރ .އުނގޫފާރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -އައި .ޑީ .އޭ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
38,000,000
11,000,000
6,454,500
7,000,000

ހިނގަމުންދާ

2,100,000

ރ .ދުވާފަރު

ރ .އުނގޫފާރު

17,465,125
5,000,000
1,342,159

ރ .ދުވާފަރު

އަލަށްފަށާ

މތީބައި ނިންމުން
ރ .ދުވާފަރު ހެލްތް ސެންޓަރުގެ  2ބުރި ޢިމާރާތުގެ ަ

875,000

ރ .ރަސްމާދޫ

ރ .ރަސްމާދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

743,750

25,329,500

ރ .ރަސްމާދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ރ .ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް

ރ .މާކުރަތު

ރ .މާކުރަތު

ރ .ދުވާފަރު

9,185,909

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ރ .މާކުރަތު ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ރިޓެންޝަން

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

954,298
954,298
250,000
500,000

ހިނގަމުންދާ

26,250
26,250
250,000
500,000

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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ރ .ރަސްމާދޫ

ރ .އިންނަމާދޫ

ރ .އިންނަމާދޫ

ރ .އިންނަމާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -ސަޢޫދީ އެރެބިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސްޓޭޓަސް

އަލަށްފަށާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

750,000
28,000,000

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

750,000
1,000,000

ރ .މަޑުއްވަރީ

ރ .މަޑުއްވަރީ

ރ .އިނގުރައިދޫ

ރ .އިނގުރައިދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ރ .އިނގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

އަލަށްފަށާ

ރ .މަޑުއްވަރީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ރ .މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް  9ކްލާސްރޫމް  4ބުރި ޢިމާރާތް

ރ .އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ރ .އިންނަމާދޫ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(
ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބަ ި

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

28,000,000
36,348,795
5,875,200
42,223,995

3,000,000

ރ .މަޑުއްވަރީ

ރ .އިންނަމާދޫ

1,000,000
2,103,762
5,265,630
7,369,392
58,703,940

34,508,115
34,508,115

61,703,940

15,000,000
15,000,000

5,820,113

2,422,500

ރ .ފައިނު ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

3,397,613

ރ .ފައިނު

ރ .އިނގުރައިދޫ

ރ .ފައިނު

ރ .އޭއީސީ  8ކްލާސްރޫމް

ރ .މީދޫ

ރ .މީދޫ

ރ .ކިނޮޅަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

5,122,873
5,122,873
‐

ހިނގަމުންދާ

1,363,068
1,363,068
‐

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐

ރ .ހުޅުދުއްފާރު

‐

‐

ރ .ހުޅުދުއްފާރު

ގއި ހިމެނޭ
ފެނާއި ނަރުދަމާ  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައި ަ

‐

ބ .ކުޑަރިކިލު

ދަށުން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

"ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީ އިން ދަ އައިލެންޑްސް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަލަށްފަށާ

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

ބ .ކަމަދޫ

ބ .ކެންދޫ

ބ .ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐
23,675,169

އަލަށްފަށާ

‐

‐

5,000,000

ބ .ކެންދޫ

‐

23,675,169

‐

5,000,000

ބ .ކިހާދޫ

ބ .ކިހާދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  304މީހުންގެ ޖާގަ(

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ހިނގަމުންދާ

‐

4,263,963

‐

3,809,462

‐
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މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ސްޓޭޓަސް

ބ .ކިހާދޫ

ބ .ދޮންފަނު

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

4,263,963
‐

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

3,809,462
‐

ބ .ދަރަވަންދޫ

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ޝން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ
ކޮންސްޓްރަކް ަ

ބޭރުގެ ލޯން
ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

) 2013އަށް

‐
‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐
‐

‐

‐

ބ .ދަރަވަންދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐

ހިނގަމުންދާ
‐

ބ .އޭދަފުށީ

‐

ބ .އޭދަފުށީ އޭދަފުށީ އެތެރެ ތޮށި

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބ .މާޅޮސް
އަލަށްފަށާ

‐

ބ .އޭދަފުށީ

2,000,000

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ބ .އޭދަފުށި(

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

2,000,000
އަލަށްފަށާ

ބ .އޭދަފުށީ

‐

‐

750,000

ބ .ފެލެމީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(

2,286,969

‐

‐

637,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މންދާ
ހިނގަ ު
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ހިނގަމުންދާ

5,081,301

8,630,741

5,880,741

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -އައި .ޑީ .އޭ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން

ބ .ތުޅާދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

ބްރޭކް ވޯޓަރ  -ކުވައިތު ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ހިމެނޭ

ހމެނިފައި(
ތަފުޞީލު ި

"ހާރބަރސް އެންޑް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  -ކުވައިތު ފަންޑްގެ ލޯނުގެ ދަށުން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

4,275,409

1,637,909

ބ .އޭދަފުށީ

ބ .އޭދަފުށީ

ބ .ތުޅާދޫ

ބ .ތުޅާދޫ

ބ .ތުޅާދޫ

ފެނާއި ނަރުދަމާ  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ހިމެނޭ

ދަށުން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

"ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީ އިން ދަ އައިލެންޑްސް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަލަށްފަށާ

5,081,301

ބ .ހިތާދޫ

ބ .ތުޅާދޫ

2,286,969

ބ .ހިތާދޫ

ބ .ފުޅަދޫ

‐

26,090,640
26,090,640
‐

‐

1,510,050
1,510,050
‐

ބ .ހިތާދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(
‐
‐

ބ .ފެހެންދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐
‐

‐

އަލަށްފަށާ

‐
‐

‐

1,958,400

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

1,175,040

‐

ބ .ގޮއިދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން(

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐

ބ .ގޮއިދޫ

ބ .ގޮއިދޫ

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ
ހިނގަމުންދާ

133

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ބ .ގޮއިދޫ

ޅ .ހިންނަވަރު

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ޅ .ހިންނަވަރު(

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ސްޓޭޓަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

1,958,400

ޅ .ނައިފަރު ބަނދަރުހެދުން

ޅ .ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް  12ކްލާސްރޫމާއި ވަށާފާރު

ޅ .ނައިފަރު

ޅ .ނައިފަރު

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

1,175,040

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

750,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

637,500

ހިނގަމުންދާ

ޅ .ހިންނަވަރު

ހިނގަމުންދާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -އައި .ޑީ .އޭ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން

8,323,200

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

750,000
73,617,416

ހިނގަމުންދާ

4,993,920
4,845,645
3,532,733

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ޅ .ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތް ) ރިޓެންޝަން ފީ (

ޅ .ނައިފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ޅ .ނައިފަރު

ޅ .ނައިފަރު

ޅ .ހިންނަވަރު

637,500
28,783,695

110,629
300,123

ޅ .ނައިފަރު

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -އައި .ޑީ .އޭ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

ޅ .ކުރެންދޫ

ޅ .ކުރެންދޫ

ހިނގަމުންދާ

ދ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ޅ .ކުރެން ޫ

ޅ .ކުރެންދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުމާއި ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން

ޅ .ނައިފަރު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

އވް އައިލެންޑް ސްވެރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް /މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން
ފަ ި

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

ޅ .ކުރެންދޫ

ޅ .އޮޅުވެލިފުށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

90,318,994
2,622,837
21,600,371
24,223,208
‐

އަލަށްފަށާ
34,188,367
1,097,024
8,000,000
9,097,024
‐

ޅ .ނައިފަރު

‐
‐

ޅ .މާފިލާފުށި

‐

‐
‐

‐

‐

‐
‐

‐

61,680,000
‐

‐

‐

61,680,000

‐

‐

‐

‐

ޕޮލިސްއެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

ހިނގަމުންދާ
‐

123,416,000

‐

ޅ .ދިއްފުށިމާދޫ

ޅ .ދިއްފުށިމާދޫ

ކ .ކާށިދޫ

ކ .ކާށިދޫގައި  300މީހުންގެ ޖަލެއް ބިނާކުރުން
ސަރވިސަސް

ލޓޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބި ި
ހިނގަމުންދާ

35,000,000

ކ .ގާފަރު

ކ .ގާފަރު

ކ .ކާށިދޫ

ކ .ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ކ.ގާފަރު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ
123,416,000
43,484,400
5,487,161

ކ .ކާށިދޫ

35,000,000
2,516,750
3,965,129
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މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .ގާފަރު

ކ .ދިއްފުށި

ކ .ދިއްފުށި ސުކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ސްޓޭޓަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

48,971,561

ކ .ތުލުސްދޫ

ކ .ތުލުސްދޫ

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

6,481,880

ކ .ތުލުސްދޫ ބިންހިއްކުން

ކ .އޭއީސީ  4ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

2,937,600

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލަށްފަށާ

881,280

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކ .ދިއްފުށި

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި

1,958,400

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

2,937,600
30,000,000

ހިނގަމުންދާ

1,175,040

ކ .ދިއްފުށި

881,280
2,000,000

ކ .ތުލުސްދޫ

ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ

ކ .ހުރާ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ކ .ހުރާ ބަނދަރު ހެދުން ) 3ވަނަ ފިޔަވަހި(

ކ .ހުރާ

ކ .ހުރާ

ރސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފް ާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ކ .ތުލުސްދޫ

އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ލޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން
ފައިވް އައިލެންޑް ސްވެރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް /މޯ ް

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

31,958,400
25,178,999
24,473,252

އަލަށްފަށާ

2,550,000

650,000
1,468,800

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ޔތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސްޫ ،
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ކ .ހުރާ ޔޫތް ކޭމްޕް ސައިޓް ތަރައްޤީކުރުން

ކ .ހުރާ ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް

ކ .ހުރާ

ކ .ހުރާ

ކ .ތުލުސްދޫ

3,175,040
6,099,657

552,500
1,432,080

51,771,051
މންދާ
ހިނގަ ު
ހިނގަމުންދާ

ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ
ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ

ކ .ހިންމަފުށި ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(

ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ބިނާކުރުން

ކަރެކްޝަނަލް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރ ފޮރ ޗިލްޑްރަންގެ އައު އިމާރާތް

ޑްރަގް އޮފެންޑާސް ރިމާންޑް ސެންޓަރު ހިންގާ  3އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

ކުޑަކުދިންގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ހިންގާ  2އިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން

ކ .ހިންމަފުށި

ކ .ހިންމަފުށި

ކ .ހިންމަފުށި

ކ .ހިންމަފުށި

ކ .ހިންމަފުށި
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ކ .ހުރާ

10,634,237

1,027,886
30,197,333
23,860,000
750,000
600,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

695,612
16,666,667
5,000,000
510,000

ޞލު ހިމެނިފައި(
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފު ީ

ފައިވް އައިލެންޑް ސްވެރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް /މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން
އަލަށްފަށާ
56,435,219

23,509,779

637,500

ކ .ހިންމަފުށި

ކ .ގުޅި

ކ .ހިންމަފުށި

ކ .ގުޅީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

27,177,750

1,572,969

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐
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ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ކ .މާފުށީ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ކ .މާފުށީ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް  -ރިޓެންޝަން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

20,000,000
3,570,000
4,326,500
1,124,258
8,500,000
5,661,730
200,300
2,500,000

60,333,000
6,000,000
17,357,211
3,747,528
30,911,643
11,323,460
200,300
11,081,098
17,400,000

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ސްޓޭޓަސް

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

2,908,190

ސަރވިސަސް
ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސަރވިސަސް

އފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް ޮ

ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ސަރވިސަސް
ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

8,874,000

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

27,177,750
8,010,000

ކ .ގުޅި

1,572,969

127,467

ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

ކ .މާފުށި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

5,000,000

މާފުށީ ޖަލުގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިލްޑް ކުރުމާއި ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރުން

މާފުށީ ޖަލުގެ އެނެކްސް ތަރައްޤީކުރުން )އިސްލާހިއްޔާ(

ޖަލުތަކުގެ ސެކިއުރިޓީ އާއި ކެމެރާ ސިސްޓަމް ހަރުދަނާކުރުން

ނއްވާ ގާއިމުކުރުން
ޖަލު ތަކުގައި އަލިފާނުން ރައްކާތެރި ވާނެ ނިޒާމެއް އަދި އަލިފާން ި

ކ .މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން

ކ .މާފުށީ ޖަލުގައި ހަދާފައިވާ  300މީހުން ޖާގާގެ ބްލޮކް ނިންމުން

އަންހެން ޖަލުގެ ރިޓެޝަން

އޓުން
ޖަލުތަކުގައި އެމަރޖެންސީ ޕަވަރ ޖަނަރޭޓަރ ބެހެ ް

ރިހެބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިލްޑްކުރުން

ކ .މާފުށި

ކ .ގުރައިދޫ

ކ .ގުރައިދޫ

ކ .ގުރައިދޫ

ކ .ގުރައިދޫ

ކ .މާފުށީ ހެލްތް ސެންޓަރ ޕްރޮޖެކްޓުގެ ރިޓެންޝަން

ކ .ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ކ .ގުރައިދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ނާރސިން ހޯމް )ހައުސިން ފޯ ސީނިއަރ ސިޓިޒަންސް(

ކ .ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

ސަރވިސަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް
މންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ޑިޕާޓް ަ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މނިވަން މުވައްސަސާތަކުގެ އޮފީސް އިމާރާތް ) 15ބުރި(
ި

އެސް.އެމް.އީ ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން ސޯރޫމް

މައިކްރޯ ސްމޯލް މީޑިއަމް އެންޓަރޕްރައިސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އޮފް ގްރީން ބިލްޑިންގ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

2,655,858

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

15,000,000

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ
137,264

171,928,289
45,658,620
5,263,214
8,000,000
3,000,000
61,921,834

ކ .މާފުށި

60,021,519
2,642,588
3,161,119
1,000,000
2,422,500
9,226,207

354,660,000

7,301,825

ކ .މާލެ
7,000,000

30,223,200

ކ .ގުރައިދޫ
1,000,000
784,000
7,301,825

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐
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ސަރުކާރުގެ އިމާރާތްތަކުގައި ސޯލާ ޕެނަލް ހަރުކުރުން

ވެލާނާގެ ޓެރަސް ވޯޓަރޕްރޫފްކުރުން

މަސްޖިދުލްފުރުޤާން ޢިމާރާތްކުރުން )3000މީހުންގެ މީހުންގެ ޖާގައިގެ(

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މާލޭގެ ސްކޫލްތައް ގްރޭޑް  10-1އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް މިޔުޒިކް އެންޑް ބޭންޑްރޫމް

ހ .ފޯވިންޑްސް ގައި  10ބުރީގެ ޢިމާރާތެއް އެޅުން

ފިއުޝަން ސެންޓަރ )އެކްސްޕެންޝަން( ޕޮރޮޖެކްޓް

ސީ.ސީ.ޓީ.ވީ އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓް

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން

މާލޭ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްޤީކުރުން

ނޭޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

ޤކުރުން
މާލޭ އިރުއުތުރު ފަރާތުގައި ބައިބަލާ ކުޅޭނެ ސަރަޙައްދެއް ތަރައް ީ

ހެންވޭރު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން ތަރައްޤީކުރުން

ހުކުރު މިސްކިތް ދުނިޔޭގެ ތަރިކައިގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމުގެ ޕްރޮޖެކްޓް

މަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ  24ކްލާސްރޫމް

ކަލާފާނު ސްކޫލް  22ކްލާސްރޫމް

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލްއިމާރާތް

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް  Sބްލޮކް

އަލަށްފަށާ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރި ޯ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހެރިޓޭޖް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

9,645,000

ސްޓޭޓަސް

 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

10,500,000
628,813
24,251,856
5,635,000
2,038,552
1,631,567
250,000
334,688
1,528,612
37,061,960
15,617,280
18,926,380
17,136,000

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

5,000,000

5,000,000
881,280
47,000,000
2,000,000

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

2,975,000
15,720
10,584,079
4,789,750
1,732,769
1,386,832
212,500
284,485
986,469
6,633,416
10,925,404
5,000,000
3,400,000
730,361
6,800,000
1,700,000

ކ .މާލެ

8,645,000

އިސްކަންދަރުކޮށި  02އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް

ހިނގަމުންދާ

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

3,895,250

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

2,733,198

ސޓޯޑިއަލް ޑިޥިޜަން ތަރައްޤީކުރުން
މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި ކަ ް

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

ސަރވިސަސް

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

ރިމާންޑް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން

ސެންޓްރަލް ސަޕްލައިގެ ޢިމާރާތް

ރޯޝަނީ ބިންޑިންގުގެ ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތު ކުރުން

ފެކަލްޓީ އޮފް ސައިންސަސް ޤާއިމްކުރުން

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ޑޮމަސްޓިކް މެރިޓައިމް ޓްރާންސްޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރީ އައު ޢިމާރާތް

ކަސްޓަމްސް ބިލްޑިންގައި ހުރި ސެންޓްރަލް އެއަރކޯން ބަދަލުކުރުން

އެފްއީ ގައި ކްލާސްރޫމްތައް މަދުކަމުން ކެންޓީނާއެކު  2000އަކަފޫޓްގެ ބްލޮކެޓް އެޅުން

4,600,000

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

2,170,000

550,000

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ
16,877,400
2,126,086
198,019,336
10,000,000
3,060,000
1,000,000

3,584,000

467,500

850,000

1,827,840
10,042,053
2,126,086
45,000,000
5,100,000
2,101,000

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

137

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ސްޓޭޓަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ
އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

ބޭރުގެ ލޯން
ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

ކ .މާލެ

އެސްޓިމޭޓް(

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

) 2013އަށް

އައި .ޖީ.އެމް އެޗް ރިނޮވޭޝަން ޕްރޮޖެކްޓް  -އިންޑިއާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

ކްލީން އެނާރޖީ ޕްރޮމޯޝަން އިން މާލެ  -ޖަޕާންގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

 14ބުރީގެ ޤުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު  -ވަކި ފަރާތެއް ހަމަނުޖެހޭ  -ޑޮމެސްޓިކް ލޯން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

 10ބުރީގެ އިމާރާތް )މިސްކިތާ ބެހޭ ފަންޑް(  -މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ލޯނުގެ ދަށުން

ތަޢުލީމީ ފަންޑް ޕްރޮޖެކްޓް  -މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ލޯނުގެ ދަށުން

ކ .މާލެ

ކ .މާލެ

‐

‐

‐

‐

74,066,254

15,531,929

11,179,500

47,354,825

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާރޒް

ކ .މާލެ

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަންގައިހުރި ލިފްޓް ބަދަލުކުރުން އަދި އެޢިމާރާތުގެ  2ކޮޅުގައި ޓެރަސް ހިޔާކޮށް ޖާގަ

ހލްތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

1,000,000

ޕައިޕްލައިން

އަލަށްފަށާ

850,000
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

އިތުރުކުރުން

31,880,850
14,729,403
ޕައިޕްލައިން
ޕައިޕްލައިން

10,000,000
5,000,000

ކ .ވިލިނގިލި

ކ .ހުޅުމާލެ

1,000,000

ކ .މާލެ

ކ .ވިލިނގިލި

ކ .ވިލިނގިލި

ކ .މާލެ

ހުޅުމާލެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގޯތީގެ ވަށާފާރު ރޭނުން

ކ .މާލެ

ތާރޑް ޖަނަރޭޓަރ ސެޓް/މާލޭ ފޯތް ޕަވަރ  -ޑެނިސް ކޮމާޝަލް ލޯން  /ޑެނީޑާ ސަޕޯޓެޑް ލޯނުގެ ދަށުން

ވިލިމާލޭގައި ޤާއިމްކުރާ ނާސަރީ

ކ .ވިލިނގިލީ ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން

ސީއެމްއެސްގައި ސަވައިވަލް ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އިމާރާތް  -މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ލޯނުގެ ދަށުން

ސްޓެލްކޯ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ޓރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސް ް
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ސަޕްލަމެންޓްރީ ލޯން ފޮރ ފޯރތްޕަވަރ  -ޑެނިސް ކޮމާޝަލް ލޯން  /ޑެނީޑާ ސަޕޯޓެޑް ލޯނުގެ ދަށުން

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ސްޓެލްކޯ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

46,610,253

އަލަށްފަށާ

2,075,554

ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން

މަނިޔަފުށީގައި ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތް ދިނުން  -ފުރަތަމަ ފިޔަވަހި )އިންޖީނުގެ ބިނާކުރުން(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

އަލަށްފަށާ
‐

21,000,000

ޕައިޕްލައިން

1,699,720
18,386,660
1,000,000

ކ .ހުޅުލެ

ކ .ހުޅުލެ

ކ .މަނިޔަފުށި

ކ .މަނިޔަފުށި

ކ .ދޫނިދޫ

‐

5,000,000

1,444,762
5,000,000
850,000
10,000,000
7,156,000

3,649,560

8,500,000

1,764,221

ކ .ހުޅުމާލެ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

ކ .ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލެ އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ޓްރާންސްޕޯރޓް ސާރވިސް ހާބަރ ޑިވެލޮމަންޓް

އަލަށްފަށާ

އިމިގްރޭޝަން ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރު ތަރައްޤީކުރުން

ކ .ހުޅުމާލެ

ކ .ހުޅުމާލެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން

ހުޅުމާލޭގައި ޢިމާރާތް ކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލީޓިސް

ކްއަރަންޓިން ފެސިލީ ޕްރޮޖެކްޓް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ސަރވިސަސް
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

3,084,000

ކ .ދޫނިދޫ

1,572,840

ކ .ދޫނިދޫ

ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ކ .ދޫނިދޫ ޖަލުގައި ގޮޅި ހެދުން

ކ .ހުޅުމާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

 1500ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު
ހިނގަމުންދާ
895,366,019

ކ .ދޫނިދޫ ފެންޕްލާންޓް

ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމް ކުރުން

ކ .މާލެ

183,936,669

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މެރިކަލްޗަރ އެންޓަރޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް( :ނެޝަނަލް ކަރަންޓީން

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

17,270,400
17,270,400
650,000
650,000
3,024,444
2,000,000
3,500,000

އަލަށްފަށާ

5,000,000
5,000,000
552,500
552,500
2,570,777
2,082,500

8,524,444

1,700,000

ކ .ދޫނިދޫ

6,353,277
‐

‐

‐
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އއ .ރަސްދޫ

އއ .ރަސްދޫ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

އއ .އުކުޅަސް

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

އއ .އުކުޅަސް

ސްޓޭޓަސް

އއ .އުކުޅަހު ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

އއ .އުކުޅަހު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން ) 480މީހުންގެ ޖާގައިގެ(

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އއ .ތޮއްޑޫ

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

އއ .ރަސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

އއ .އުކުޅަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

750,000
750,000
1,589,068
2,937,600
4,526,668

އަލަށްފަށާ

750,000
750,000
201,320
1,376,652
1,577,972

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

އއ .މަތިވެރި

އއ .މަތިވެރި

‐

ރދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(
ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަ ަ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ

‐

އއ .ބޮޑުފޮޅުދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐
‐

ދ
ހިނގަމުން ާ
‐
‐
979,200
979,200

‐

އއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  2ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލަށްފަށާ

811,512
811,512

‐

‐

‐

އއ .ފެރިދޫ

އއ .ފެރިދޫ

އއ .މާޅޮސް

އއ .މާޅޮސް ނެރުފައިކަށި ބޮޑުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

1,000,000

އއ .ހިމަންދޫ

އދ .ހަނޏާމީދޫ

އދ .އޮމަދޫ

އދ .ކުނބުރުދޫ

އދ .މަހިބަދޫ

އދ .މަންދޫ

އދ .ދަނގެތި

އދ .ދިގުރަށް

ފށާ
އަލަށް ަ

1,000,000

1,000,000
30,439,080
30,439,080
‐
‐
‐
9,473,595
9,473,595
‐
‐
‐

އދ .މަހިބަދޫ

އއ .ހިމަންދޫ

އއ .މާޅޮސް

1,000,000
1,761,725
1,761,725
‐
‐
‐
185,232
185,232
‐
‐
‐

އދ .އަތޮޅުއޮފީސް އިމާރާތް ) 2ބުރި( )ރީޓެންޝަން(

އއ .ހިމަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

‐

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
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މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ސްޓޭޓަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

ބޭރުގެ ލޯން
ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
ހިލޭ އެހީ
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ
އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

) 2013އަށް

އދ .ފެންފުށި

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

) 2013އަށް

‐

އެސްޓިމޭޓް(
‐

އދ .ދިއްދޫ

) 2013އަށް

‐
‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐
‐

‐

‐
‐

‐
‐

‐

‐

ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ރަކީދޫ

މ .ރަތްމަންދޫ

‐

‐

‐

‐

އަލަށްފަށާ

‐

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

އަލަށްފަށާ

‐

‐

އދ .މާމިގިލި

އދ .މާމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

30,447,869

އަލަށްފަށާ

9,000,000
30,447,869

އދ .މާމިގިލި

9,000,000

ވ .ފުލިދޫ

ވ .ފެލިދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ވ .ފުލިދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

ވ .ފުލިދޫ

ވ .ތިނަދޫ

ވ .ފެލިދޫ

ވ .ފެލިދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ

ވ .ކެޔޮދޫ ބޯޅަދަނޑު ތަރައްގީ ކުރުން

އންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް ެ

250,000
250,000
‐
250,000
250,000
250,000

އަލަށްފަށާ

250,000
250,000
‐
250,000
250,000
250,000

250,000
‐
‐

ވ .ކެޔޮދޫ

250,000
‐
‐

ތފުޞީލު ހިމެނިފައި(
މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ަ

ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން  -ފިންލޭންޑްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން

‐
‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

‐
‐
‐

ހިނގަމުންދާ
‐
‐
‐

މ .މުލައް

މ .މުލައް

މ .މުލައް

މ .ވޭވަށް

މ .މުލަކު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

މ .މުލަކު ބްރޭކްވޯޓަރ ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

މ .މުލަކު މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

‐

ޓރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް
މިނިސް ް

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐

‐

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

‐

‐

‐

20,017,010

ހިނގަމުންދާ

‐

‐

‐

9,000,000

6,663,300
41,650,411

14,970,100

18,068,135

51,000,000

7,063,148

އގައި އިތުރު ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(
މ .މުލީ ބިންހިއްކުން )އެކި ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބަ ި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

2,000,000

51,000,000

2,004,987

މ .މުލައް

މ .މުލި

މ .މުލި

2,000,000

‐
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މ .ކޮޅުފުށި

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މ .ކޮޅުފުށީގައި ހިނގަމުންދާ ސުނާމީ ރިކަވަރީ ޕްރޮޖެކްޓް :ކަރަންޓް ނިޒާމު ޤާއިމުކުރުން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މ .ކޮޅުފުށީގެ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އޮޕަރޭޓްޝަން އެންޑް މެއިންޓްނެންސް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ސްޓޭޓަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

‐
333,903
15,330,818

މ .ކޮޅުފުށި

މ .ނާލާފުށި

‐
283,818
14,424,628

ސންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައު ި

އަބޫދާބީ ފަންޑުގެ އެހީގައިހިންގާ މ.ކޮޅުފުށީގައި ހިންގާ ސުނާމީ ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް ) 168ގެ

ހިނގަމުންދާ

ލމިކް އެފެއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސް ާ

7,980,160

ޢިމާރާތްކުރުން( )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

މ .ކޮޅުފުށީ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހިނގަމުންދާ

5,252,412

މ .ދިއްގަރު

މ .ދިއްގަރު

3,991,756

7,980,160

މ .ކޮޅުފުށި

މ .ކޮޅުފުށި

ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ޓޑް އޭރިއާޒް  -އަބޫދާބީ ފަންޑް ލޯނުގެ
ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ސުނާމީ އިފެކް ެ

މ .ދިއްގަރު ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

މ .ދިއްގަރު ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް އާއި ހޯލު ) 2ބުރި އިމާރާތް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މ .ކޮޅުފުށި

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

އގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(
ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބަ ި

2,448,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

28,897,293
28,083,675

އަލަށްފަށާ

1,468,800

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ފއަލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު
ފީ .

ފ .ފީއަލީ ހެލްތް ސެންޓަރުގެ ފުރާޅު ބަދަލު ކުރުމާއި ،ކަރަންޓް ވައިރު ބަދަލުކުރުން

ފ .ފީއަލީ

ފ .ފީއަލީ

މ .ކޮޅުފުށި

26,680,361
1,625,401

30,531,675

ހިނގަމުންދާ

މ .މަޑުއްވަރީ

މ .މަޑުއްވަރީ

މ .ދިއްގަރު

3,094,201

745,000

މ .މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

984,850
984,850
13,383,905

ޔކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑި ު

633,250

ފ .މަގޫދޫ

ފ .މަގޫދޫ

ފ .މަގޫދޫ

ފ .ދަރަނބޫދޫ

ފ .ނިލަންދޫ

ފ .ނިލަންދޫ

ހިނގަމުންދާ

41,130
41,130
10,087,770

14,128,905

ފއިނޭންސް(
ފ .މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ަ

ފ .މަގޫދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ފ .ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ފ .ނިލަންދޫ(

ފ .ބިލެތްދޫ

ފ .ބިލެތްދޫ

ފ .ފީއަލީ

10,721,020

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ހއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ި

ފ .ބިލެތްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

26,410,325
26,410,325
22,285,755
4,320,303
26,606,058
‐
45,296,250
750,000

ހިނގަމުންދާ

9,295,459
9,295,459
1,289,835
3,013,674
4,303,508
‐
2,621,615
637,500

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐
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ދ .މީދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ދ .މީދޫ ބިން ހިއްކުން

ދ .މީދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އިމާރާތްކުރުން

ދ .މީދޫ

ދ .މީދޫ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ދ .މީދޫ

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

ދ .ބަނޑިދޫ

ދ .ބަނޑިދޫ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދ .ބަނޑިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ދ .ބަނޑިދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

އންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސްޓޭޓަސް

2,695,759

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

46,046,250
35,168,467
30,000,000

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ދ .ބަ ނޑިދޫ

ދ .ރިނބުދޫ

ދ .ހުޅުދެލި

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

2,300,611

ފ .ނިލަންދޫ

3,259,115
4,098,457
1,000,000

67,864,226
21,742,200
2,937,600
24,679,800
‐
‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ދ .މާއެނބޫދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ދ .މާއެނބޫދޫ ބަނދަރު އެޅުމުގެ މަޝްރޫޢު

ދ .މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް

ދ .މާއެނބޫދޫ

ދ .މާއެނބޫދޫ

ދ .މާއެނބޫދޫ

ދ .މީދޫ

7,399,068
1,258,375
1,955,048
3,213,423
‐
‐

ދ .ވާނީ

‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐
‐

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
21,695,940

އންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ ެ

ތ .ވިލުފުށި

ތ .ވިލުފުށި

‐

‐

‐
4,000,000

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

2,448,000

ދ .ކުޑަހުވަދޫ ބޭރުތޮށިހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

25,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ދ .ކުޑަހުވަދޫ ބިންހިއްކުން

ދ .ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

734,400

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

3,000,000

49,143,940
24,709,614

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ދ .މާއެނބޫދޫ

7,734,400
11,814,946

40,000,000
43,804,751

ލޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މޯ ް

1,000,000

ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

ށ .ފުނަދޫ އަދި ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން )އެކި ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ
އަލަށްފަށާ
108,514,365

14,602,895

1,787,949

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

ތ .ބުރުނީ

ދ .ކުޑަހުވަދޫ

ތ .ބުރުނީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ތ .މަޑިފުށި

ތ .މަޑިފުށި

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

28,083,675

ތ .މަޑިފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ތ .މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

އަލަށްފަށާ

1,625,401

28,083,675

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ތ .ބުރުނީ

1,625,401

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ތ .ވިލުފުށީ ނެރު ބަދަލުކުރުން

5,000,000
5,000,000
25,674,300
38,048,850

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

2,202,157

އަލަށްފަށާ

5,000,000
5,000,000
9,000,000
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ތ .މަޑިފުށި

ތ .މަޑިފުށި

ތ .މަޑިފުށި ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް އޭރިއާޒް  -އަބޫދާބީ ފަންޑް ލޯނުގެ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސްޓޭޓަސް

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

734,400

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

608,634

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

64,457,550

ތ .ދިޔަމިގިލި

ތ .ދިޔަމިގިލީ

ޑފުށި
ތ .މަ ި

11,810,791

ތ .ގުރައިދޫ

ތ .ގުރައިދޫ

ތ .ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް

ހއްކުން
ތ .ގުރައިދޫ ބިން ި

ތ .ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

1,484,509

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ހިނގަމުންދާ

56,317

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ތ .ގުރައިދޫ

ތ .ކަ ނޑޫދޫ

‐

1,484,509
51,000,000
3,000,000
54,000,000
‐

ތ .ވަންދޫ

ތ .ހިރިލަންދޫ

ތ .ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ހިނގަމުންދާ

‐
‐

‐

56,317
12,000,000
2,422,500
14,422,500
‐
‐
979,200

‐
‐

‐

‐
‐
‐
954,720

ތ .ތިމަރަފުށި

‐

‐
‐
‐

‐

‐
‐
‐

ތ .ހިރިލަންދޫ

ދއްފުށި
ތ .ގާ ި

ތ .ތިމަރަފުށި

‐

‐

‐

‐

‐

ތ .ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުން ފޭސް 2

ތ .ހިރިލަންދޫ

ތ .ތިމަރަފުށި ބިންހިއްކުން ފޭސް ) 1ރިޓެންޝަން(

ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޖެކްޓް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި

ސޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނި ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
979,200
‐
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ
954,720
‐

ހިނގަމުންދާ

ތ .ތިމަރަފުށި

ހިނގަމުންދާ

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ތ .ތިމަރަފުށި(

74,443,710

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

102,102,908

އަލަށްފަށާ

ތ .ތިމަރަފުށި

268,986

750,000

ތ .އޭއީސީ ހޯލް

8,859,163
637,500

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
182,752,983

5,456,364

ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

ށގައި ގޮޅި ހެދުން )އެކި ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ
ގދ .ގައްދޫ އަދި ތ .ތިމަރަފު ީ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ފައިވް އައިލެންޑް ސްވެރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް /މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަލަށްފަށާ
‐
31,352,248

12,074,631

2,308,982

ތ .ތިމަރަފުށި

ތ .ތިމަރަފުށި

ތ .ވޭމަންޑޫ

ތ .ވޭމަންޑޫ

ތ .ކިނބިދޫ

ތ .ކިނބިދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

‐
7,153,796

‐

‐
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ތ .އޮމަދޫ

ތ .އޮމަދޫ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ލ .އިސްދޫ

ލ .އިސްދޫ

ސްޓޭޓަސް

ލ .އިސްދޫ ރަށު ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

ލ .އިސްދޫ ސްކޫލް  8ކްލާސްރޫމް  -ފޭސް 2

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

31,352,248

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ތ .ކިނބިދޫ

7,153,796

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ލ .ގަން

ތ .އޮމަދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް

734,400
734,400
2,937,600
3,282,036

ލ .އިސްދޫ

ލ .އިސްދޫކަޅައިދޫ

ލ .މާބައިދޫ

ލ .މުންޑޫ

ލ .ގަން

ލ .ގަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

2,244,655
6,219,636

ލ .ގަން އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރ ގައި އޮފީސް އިމާރާތަކާއި ޕަވަރހައުސް އެއް ގާއިމުކުރުން

ލ .ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ސުވަރޭޖް ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑް ކުރުމުގެ ރިޓެންޝަން

ލ .ގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން  3އަވަށަށް

ލ .އަތޮޅު ލިންކް ރޯޑްގެ މަޝްރޫޢު  -ޗައިނާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

އަލަށްފަށާ

440,640
440,640
2,790,720

5,035,375

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ލ .ގަން

ލ .މާބައިދޫ

ލ .ދަނބިދޫ

ލ .ދަނބިދޫ

އަލަށްފަށާ

ލ .މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ލ .ދަނބިދޫ ބަނދަރުހެދުން

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐
24,126,728
24,126,728
29,351,970
29,351,970
‐
1,659,755
46,545
4,225,149

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

‐
12,600,000
12,600,000
1,698,806
1,698,806
‐
1,410,792
46,545
792,808

ލ .ގަން

ނަރުދަމާ  -ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ބައިގައި ހިމެނޭ "ރީހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސްގެ ދަށުން"

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

ލ .މާވަށް ބަނދަރުހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު

ލ .މާވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

ލ .މާވަށް

ލ .މާވަށް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

ލ .ގަން

ހިނގަމުންދާ

ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ

3,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

5,931,449
30,911,528

އަލަށްފަށާ

2,422,500

ލ .ގަން

2,250,144
17,481,999

ލ .މާވަށް

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -ސަޢޫދީ އެރެބިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

އަލަށްފަށާ

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

‐

‐
‐

27,100,000

27,100,000

‐
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ލ .ފޮނަދޫ ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު ގާއިމް ކުރުން

ލ .އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އޮފީސް ޢިމާރާތް)ލ .ފޮނަދޫ(

ލ .ފޮނަދޫ

ލ .ފޮނަދޫ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

އަލަށްފަށާ

ސްޓޭޓަސް

އަލަށްފަށާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

979,200

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

33,911,528
1,365,204

ލ .މާވަށް

19,904,499

811,512

ލ .ފެމެލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(

1,000,000

ލ .ފޮނަދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ހިނގަމުންދާ

9,794,658

ލ .މާމެންދޫ

ލ .މާމެންދޫ

3,421,622

ލ .މާމެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

12,139,062

ލ .މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

5,233,134

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ލ .ގާދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

ލ .ފޮނަދޫ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ލ .ގާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން

1,589,068

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

500,000
500,000
38,802,888

އަލަށްފަށާ

500,000

1,000,000

ލ .ގާދޫ

500,000
9,000,000

ނ
ގއ .ކޮލަމާފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރު ް

ގއ .ކޮލަމާފުށި

ގއ .ކޮލަމާފުށި

ގއ .ކޮލަމާފުށި

40,391,956

ލ .ހިތަދޫ ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

ލ .ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގއ .ކޮލަމާފުށި ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގއ .އަތޮޅު މަދަރުސާ ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް)ގއ .ކޮލަމާފުށި(

10,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ލ .ހިތަދޫ

ލށްފަށާ
އަ ަ
އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ލ .މާމެންދޫ

979,200
54,355,500
55,334,700

އަލަށްފަށާ

ލ .ކައްދޫ

ލ .ކައްދޫ

ލ .ކުނަހަންދޫ

ލ .ކުނަހަންދޫ

ލ .ހިތަދޫ

ލ .ހިތަދޫ

293,760
3,145,938
3,439,698

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ސެންޓްރަލް އޭރިއާ ކައްދޫގައި ބެރެކްސްއެއް ހެދުން

ލ .ކުނަހަންދޫ ބަނދަރުހެދުން

549,568

ނލް ޑިފެންސް ފޯސް
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަ ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

24,128,637
24,128,637
2,235,200
2,235,200
65,951,340
734,400

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

14,300,000
14,300,000
1,899,920
1,899,920
3,817,071
608,634
549,568

ގއ .ވިލިނގިލި

ގއ .ވިލިނގިލި

ގއ .ވިލިނގިލި

ގއ .ކޮލަމާފުށި

ފެނާއި ނަރުދަމާ  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ހިމެނޭ

"ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީ އިން ދަ އައިލެންޑްސް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ

ގއ .ވިލިނގިލި މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ގއ .ވިލިނގިލި(

ގއ .އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު  3ކްލާސްރޫމް )އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުން(

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
ސޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ށން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(
ދަ ު
67,235,308
39,072,931
750,000
1,468,800

ގއ .ކޮލަމާފުށި

4,975,273
1,594,814
637,500
1,432,080

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐
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މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ގއ .ވިލިނގިލި

ގއ .ވިލިނގިލި

ގއ .ވިލިނގިލި

ގއ .މާމެންދޫ

ގއ .ވިލިނގިލި

ގއ .މާމެންދޫ

ގއ .މާމެންދޫ

ގއ .މާމެންދޫ

ގއ .ނިލަންދޫ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ޔތުންގެ ފައިސާއިން ރާނާފައިވާ ފާރަކަށްވާތީވެ (
ބަދަލުދިނުން ) ރައް ި

ގ.އ ވިލިނގިލީގައި ހަދާ ނިމި މިހާރުބޭނުން ކުރަމުންދާ ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތުގެ ގޯތީގެ ވަށާފާރު

ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ .އެޓޯލް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި
ީ

)ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު 1500

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

237,800

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

237,800

ގއ .މާމެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގއ .މާމެންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

41,529,531
53,585,499
ހިނގަމުންދާ

3,902,194
29,750,000
5,371,709

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

4,758,946

އގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(
ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބަ ި

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ .އެޓޯލް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި

ހިނގަމުންދާ

ގއ .ދާންދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް

ގއ .ދާންދޫ

ގއ .ދާންދޫ

58,957,208

ގއ .ދާންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

34,508,946

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ .އެޓޯލް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ
‐
ހިނގަމުންދާ

ގއ .ނިލަންދޫ

‐

734,400

9,111,410

2,960,271

7,103,906

6,020,800
25,122,657
25,122,657
47,288,986

6,020,800

1,811,659
5,000,000
5,000,000
28,750,000

1,811,659

2,960,271

5,416,739

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

608,634

ގއ .ދާންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް އެޅުން

ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ .އެޓޯލް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި

ގއ .ދެއްވަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޖެކްޓް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި

ގއ .ކޮނޑޭ ލަފާފުރުން ހައްލުކޮށްދިނުން

ގއ .ގެމަނަފުށި ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

ހިނގަމުންދާ

3,535,001

ގއ .ދާންދޫ

ގއ .ދާންދޫ

ގއ .ދާންދޫ

ގއ .ދެއްވަދޫ

ގއ .ދެއްވަދޫ

ގއ .ދެއްވަދޫ

ގއ .ކޮނޑޭ

ގއ .ކޮ ނޑޭ

ގއ .ގެމަނަފުށި

ގއ .ގެމަނަފުށި

ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -ސަޢޫދީ އެރެބިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ
އަލަށްފަށާ

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

146

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ގއ .ކަނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ ބޭރުތޮށި

ގދ .ކަނޑުހުޅުދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  504މީހުންގެ ޖާގަ(

ސްޓޭޓަސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

11,777,687
50,731,800

50,731,800

2,936,209

2,936,209

9,241,908

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

47,288,986
6,420,231
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

ގއ .ގެމަނަފުށި

28,750,000
5,322,873
4,354,456

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

1,003,000

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

808,019

ގދ .މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

)ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު 1500

ހިނގަމުންދާ

3,111,016

ގދ .މަޑަވެލީ

ގއ .ކަ ނޑުހުޅުދޫ

ގދ .މަޑަވެލި

ގދ .މަޑަވެލި

ގދ .ހޯނޑެއްދޫ

ހންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި
) ި

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު 1500

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

‐

ގދ .ހޯ ނޑެއްދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

‐

ހިނގަމުންދާ
‐

ގދ .ގައްދޫ

‐

ގދ .ގައްދޫ ހާބަރ ޕްރޮޖެކްޓް

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ގދ .ނަޑެއްލާ
ހިނގަމުންދާ

ގދ .ގައްދޫ

‐

ގދ .ގައްދޫ

33,718,043

ގދ .އަތޮޅު މަދަރުސާ  8ކްލާސްރޫމް

‐

ގދ .ގައްދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(

1,724,174

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

‐

‐

‐

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

‐

‐

‐

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

45,490,516
4,427,470

6,630,400

5,340,956
3,899,292

5,142,073

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

979,200

954,720

4,427,470

1,995,087

ތަފުސީލު ހިމެނިފައި(

ރދުގެ
ގދ .ގައްދޫ އަދި ތ .ތިމަރަފުށީގައި ގޮޅި ހެދުން )އެކި ރަށްތަކުގެދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަ ަ

ނަރުދަމާ  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ހިމެނޭ "ޕްރޮވިޝަން އޮފް

ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީ އިން ދަ އައިލެންޑްސް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން" މަޝްރޫޢުގެ

)ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު 1500

ގދ .ރަތަފަންދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  704މީހުންގެ ޖާގަ(

ގދ .ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް  2ކްލާސްރޫމް

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

3,899,292

1,621,694

ގދ .ގައްދޫ

ގދ .ގައްދޫ

ގދ .ގައްދޫ

ގދ .ގައްދޫ

ގދ .ރަތަފަންދޫ

ގދ .ވާދޫ

ގދ .ރަތަފަންދޫ

ގދ .ވާދޫ

ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި
ހިނގަމުންދާ
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ގދ .ފިޔޯރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ގދ .ފިޔޯރީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ގދ .ފިޔޯރީ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް )ލީބިޔާ(  -ބާކީ އަދި ރިޓެންޝަން

ގދ .ފިޔޯރީ

ގދ .ފިޔޯރީ

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން

ހުވަދޫ ސްކޫލް  4ކްލާސްރޫމް )ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ(

ސމާތޮޑާ ކައުންސިލް އޮފީސް ޢިމާރާތް ބޮޑުކުރުން
ގދ .ފަރެ ް

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

ގދ .ފިޔޯރީ

އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

347,552

ސްޓޭޓަސް

983,705

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

979,200
31,664,970
5,996,800

38,645,475
28,082,600
7,947,462
1,958,400

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

454,013

ގދ .ވާދޫ

954,720
7,000,000
1,200,000

347,552

5,967,882

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
ސންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައު ި
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

ޓްރޫޕްސް އެކޮމޮޑޭޝަން ބިލްޑިންގ  2ޔުނިޓް

ގދ .ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދު ހެދުން

ގދ .ތިނަދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ގދ .ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

ގދ .ތިނަދޫ ސެކަންޑް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް  -ރިޓެންޝަން

ގދ .ތިނަދޫ އަތޮޅުގެ ނުނިމިހުރި ބައި އިމާރާތްކުރުން

ގދ .ތިނަދޫ ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ނުނިމިހުރި ބައި އިމާރާތްކުރުން

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ފިޔޯރީ

8,654,013
2,000,000
295,984
1,909,440

38,336,014
3,612,480
17,305,145
54,090,083
1,263,000
22,004,097
7,347,721
8,000,000

އަލަށްފަށާ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ގދ .ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ޢިމާރާތްކުރުން

ގދ .ތިނަދޫ ސްޓާފް ބްލޮކްއެއް އެޅުން

ގދ .ތިނަދޫ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް  1އެޅުން

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ފަރެސްމާތޮޑާ

4,552,976
3,070,608
13,884,951
2,207,759
637,500
503,862
3,471,440
2,471,440
3,000,000

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

ގދ .ތިނަދޫ

1,500,000
8,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
129,090,408

1,275,000

ކީ ވޯލް  -ކުވައިތު ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ހިމެނޭ

ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

"ހާރބަރސް އެންޑް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  -ކުވައިތު ފަންޑްގެ ލޯނުގެ ދަށުން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ

ނަރުދަމާ  -ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ

މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ބައިގައި ހިމެނޭ "ރީހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކްރިއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސްގެ ދަށުން"

)ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު 1500
ހިނގަމުންދާ
31,797,560

750,000

1,275,000

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ގދ .ތިނަދޫ

ޏ .ފުވައްމުލައް

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ޏ .ފުވައްމުލަކު(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

އަލަށްފަށާ

637,500

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐
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ޏ .ފުވައްމުލައް

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ޏ .ފުވައްމުލަކުގައި  10ސެލްގެ ރިޓެޝަން ފައިސާ

ޏ .ފުވައްމުލައް

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ޏ .ފެލެމީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރ )ފިނިޝިން(

ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ ،ފެމިލީ އެންޑް ހިއުމަން ރިސޯސަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

1,311,375
ހިނގަމުންދާ

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

65,569
5,874,082

ޏ .ފުވައްމުލައް

2,940,371

ވޯޓަރސަޕްލައި އެންޑް ސްވަރޭޖް އިން ފުވައްމުލަކު  -ކުވައިތު ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  -ކުވައިތު ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

ޏ .ފުވައްމުލައް

ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

ހިމެނޭ "ހާރބަރސް އެންޑް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  -ކުވައިތު ފަންޑްގެ ލޯނުގެ ދަށުން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ބޭރު ތޮށި  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ބައިގައި ހިމެނޭ

ލޯނުގެ ދަށުން" މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި(

"ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްޗަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ

)ހިންގޭ ބައިގައި ޚަރަދުގެ ތަފުޞީލު ހިމެނިފައި

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ ލޯނުގެ ދަށުން )އެކި ރަށްރަށުގެ ދަށުން މަޝްރޫޢު 1500
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

7,935,457

3,643,440

ސ .ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ސ .ހިތަދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

ޏ .ފުވައްމުލައް

ޏ .ފުވައްމުލައް

ސ .ހިތަދޫ

ޏ .ފުވައްމުލައް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ސ .ހިތަދޫ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

ސ .ހިތަދޫ

ސ .ހިތަދޫ

ސ .ހިތަދޫ

ހިނގަމުންދާ

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ސ .ހިތަދޫ(

ސ .ހިތަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްޤީކުރުން

ސ .ހިތަދޫ ސްކޫލް  12ކްލާސްރޫމް  3ބުރި ޢިމާރާތް  -ރިޓެންޝަން

6,607,480

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

12,653,249

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް

1,988,191

750,000
1,263,000
464,629

ސ .ހިތަދޫ ސްކޫލް  6ކްލާސްރޫމް

2,788,204

637,500
1,073,550
106,011

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

ސ .ހިތަދޫ

ހިނގަމުންދާ

ސ .ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

4,406,400

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

1,468,800

އަލަށްފަށާ

ސ .ހިތަދޫ

1,217,268

30,840,000

ހިތަދޫ ކްލާސްރޫމް ބްލޮކް  1އެއް އެޅުން

3,084,480
2,000,000

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

15,420,000

15,420,000

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

‐

‐

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ސ .ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން

6,000,000

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިކްވިޕިންގ އޮފް ސ .ހިތަދޫ ހޮސްޕިޓަލް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން

1,642,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް

ސ .ހިތަދޫ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
‐

‐

12,336,000

ހިނގަމުންދާ

‐
‐

‐
‐

‐
‐

60,651,964

48,315,964

64,453,558

ސ .ހިތަދޫ

14,537,204

ސ .މަރަދޫ

ސ .މަރަދޫ ސްކޫލް  5ކްލާސްރޫމް

ސ .މަރަދޫ

ސ .ފޭދޫ

ސ .މަރަދޫފޭދޫ

ސ .މަރަދޫފޭދޫ ސްކޫލް  3ކްލާސްރޫމް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

2,448,000
2,448,000
‐
1,468,800

ހިނގަމުންދާ

2,386,800
2,386,800
‐
1,432,080
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ސ .ހުޅުމީދޫ

ސ .ހުޅުމީދޫ

ސ .ހުޅުމީދޫ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ސ .ހުޅުމީދޫ ބަނދަރު ހެދުން

ސ .ހުޅުމީދޫ މަގުހެދުން )ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް(

ސ .ހުޅުމީދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން )އެކަމަޑޭޝަނާއިއެކު(

ސ .ހުޅުމީދޫ މިސްކިތް ޢިމާރާތްކުރުން )  904މީހުންގެ ޖާގަ(

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް

ސްޓޭޓަސް

އަލަށްފަށާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

40,649,132
637,500

111,951,315
750,000
750,000

105,536,408

40,000,000

637,500

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

1,468,800
49,182,864
38,279,572
6,638,880

ސ .މަރަދޫފޭދޫ

1,432,080
30,261,436
1,562,432
17,850,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

6,827,625

ޒުވާނުންނާއި ކުޅިވަރު މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން )ސ .ގަން(

ޙއްދުގައި ޢިމާރާތްކުރެވޭ  600ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު
މަތިއުތުރު ސަރަ ަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

1,997,639

ސ .ހުޅުމީދޫ

ސ .ގަން

ސ .ގަން

ހދ.ހަނިމާދޫ،

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި،

ހއ.ދިއްދޫ

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު،

ގދ .ގައްދޫ އަދި ތ .ތިމަރަފުށީގައި ގޮޅި ހެދުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

6,170,405
1,300,000

10,500
1,105,000

ރ ބަނދަރު ހެދުން )އޭ.އެފް.ޑި ލޯން އެހީ(
ނ.މަނަދޫ ،ރ.އުނގޫފާރު ސުނާމީގައި ހަލާކުވެފައިވާ ނ .މަނަދޫ ،ރ .އުނގޫފާ ު

ތ.ތިމަރަފުށި

ގދ.ގައްދޫ އަދި

ށ.ފުނަދޫ އަދި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

ށ .ފުނަދޫ އަދި ދ .ކުޑަހުވަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން މަރާމާތުކުރުން

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

ލ .އަތޮޅުގައި ކެމްޕަސްގެ މައި ޢިމާރާތް )ކިލާސްރޫމް ބްލޮކް  (1ބިނާކުރުން

ޕޯސްޓް ސުނާމީ އެގްރިކަލްޗަރ އެންޑް ފިޝަރީޒް ރިހިބިލިޓޭޝަން ޕްރޮގްރާމް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ނަރުދަމާ ނިޒާމްގެ ޤާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވި ނުދެއްކި ހުރި ބިލްތަކުގެ ފައިސާ ދެއްކުމަށް

ބޭރުގެ އެހީގައި ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް

ރީޖިނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް ) 2ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް(

ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކުރާ ހައުސިންގ ޔުނިޓްތަކުގެ އަގު ތިރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ހިންގުން

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އަލަށްފަށާ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މސައްކަތް ކުރެވޭ ތަންތަނަށް ހޯދަންޖެހޭ ސާމާނު ފޯރުކޮށްދިނުން)އެސް.ޓީ.އޯ(
މެޓީރިއަލް ސަޕްލައި -ބަނދަރުގެ ަ

ވ ބަނދަރުތަކާއި ނެރުފަދަ ތަންތަން ފުންކުރުމާއި ބަނދަރާއި ޖެޓީ މަރާމާތުކުރުން
ތިލަވެފައި ާ

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޔޫތް ސެންޓަރސް

ޑިވެލޮޕިންގ & އަޕްގްރޭޑިންގ ބޭސިކް ފުޓްބޯލް ގްރައުންޑްސް އެންޑް ސްޕޯޓްސް ކޯޓްސް އިން އައިލަންޑްސް

1,000,000

އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

850,000

3,237,978

ހިނގަމުންދާ
ގމުންދާ
ހިނ ަ
ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ

ލ .އަތޮޅު

10,000,000
26,985,000
21,402,037
36,000,000
9,000,000
100,000,000
89,161,063
101,200,000
3,000,000
20,000,000

ދ.ކުޑަހުވަދޫ
1,700,000
3,237,978
7,846,262

18,191,731
15,000,000
8,628,695
15,000,000
45,170,623
15,000,000
1,275,000
8,000,000

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(
‐

‐

‐

‐

‐

150

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ސްކޫލްތަކުގެ ފާޚާނާއާއި ބޯފެނާއި ކަރަންޓްގެ ނިޒާމްގެ ފެންވަރު ރަގަޅު ކުރުން

ސްކޫލްތަކުގެ ފަރުނީޗަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ
ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ
މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

ސްކޫލްތަކުގެ ސައެންސްލެބާއި ،ކޮމްޕިޔުޓަރ ލެބް އަދި ލައިބްރަރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން

ސްކޫލްތަކުގެ މަރާމާތުކުރުން

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތައް ގްރޭޑް  10-1އަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތައް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް

މޯލްޑިވްސް އެޑިޔުކޭޝަން ސެކްޓަރ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް )ވާރލްޑް ބޭންކް އެއިޑް(  -ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް

ފޮރެންސިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުން

ކޮމިއުނިޓީ އީ-ސެންޓަރސް ހިންގުން

ޤައުމީ ކޮމްޕިއުޓަރ ވިއުގަ އާއި ކައުންސިލްތައް ގުޅާލުން

ބަނދަރުތައް މޮނީޓަރކޮށް ބެލެހެއްޓުން ހަރުދަނާކުރުން

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

މަޝްރޫޢު ހިންގޭ ތަން

އަލަށްފަށާ
ށފަށާ
އަލަ ް
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ

އަލަށްފަށާ
އަލަށްފަށާ
ހިނގަމުންދާ
ހިނގަމުންދާ

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

5,000,000

8,358,765

ސްޓޭޓަސް

 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

5,000,000

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް

4,250,000
5,000,000
10,000,000
3,000,000
10,000,000
15,420,000
2,441,260
39,376,000
37,007,568

އަގު

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

4,250,000
4,250,000
8,500,000
2,040,000
6,800,000
600,000
2,075,071
11,620,000
7,104,950

ރާއްޖޭގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢް  -ސަޢޫދީ އެރެބިޔާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

އސްލާމިކް އެފެއަރޒް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ި

އަލަށްފަށާ

7,151,075

ނ.ޅޮހި،

ށ.ފީވަށް ،ލ.މާވަށް،

ހދ.ނޭކުރެންދޫ،

ރ.އިންނަމާދޫ،

ރ.އަނގޮޅިތީމު،

ގދ.ގެމަނަފުށި

ވ.ކެޔޮދޫ،

ހދ.ހަނިމާދޫ،

ހއ.މާރަންދޫ،

ރާއްޖޭގައި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒް އިމާރާތްކުރުން  -ފިންލޭންޑްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސް ،ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

ބޭރުގެ ލޯން
) 2013އަށް

ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

91,393,626

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

6,938,075

އެކި ރަށްތަކުގައި

ހިނގަމުންދާ

އައްޑޫ އަތޮޅު މަގު ހެދުމުގެ މަޝްރޫޢު  -ސްރީ ލަންކާގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

3,186,013

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އެކި ރަށްތަކުގައި

އައްޑޫ ސިޓީ

ހިނގަމުންދާ

އެސްރެޕް ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް  -ވާރލްޑް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

އެސްރެޕް ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް  -އައިޑާ އެލޮކޭޝަންގެ ދަށުން  -ވާރލްޑް ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި
46,260,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ
މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން

ށފަށާ
އަލަ ް

އަލަށްފަށާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަލަށްފަށާ

11,565,000

ހިނގަމުންދާ

7,710,000

ބޭންކްގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

އެޑިއުކޭޝަން އަދި ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް ގެ ދާއިރާއަށް ދެއްވާ އެހީ  -އައިޑާ އެލޮކޭޝަންގެ ދަށުން  -ވާރލްޑް

ސަޕޯރޓް ފޯ ދަ ކްލައިމެޓް ނިއުޓްރެލިޓީ ސްޓްރެޓެޖީ އޮފް މޯލްޑިވްސް  -ޖަރުމަނުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮފް ގއ .އެޓޯލް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ހިނގަމުންދާ

9,464,227

77,100,000

އެކި ރަށްތަކުގައި

އެކި ރަށްތަކުގައި

ގއ.ނިލަންދޫ،

ގއ.ވިލިނގިލި،

ގއ.ދާންދޫ

ގއ.މާމެންދޫ އަދި
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ކ.ދިއްފުށި ،ހއ.ހޯރަފުށި،

ގދ.ވާދޫ

ހއ.އިހަވަންދޫ އަދި

މ.ކޮޅުފުށި ،ތ.މަޑިފުށި

ޏ.ފުވައްމުލައް

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން:

ކީ ވޯލް :ގދ .ތިނަދޫ

ބްރޭކް ވޯޓަރ :ބ .ތުޅާދޫ

ގދ.ތިނަދޫ

ނަރުދަމާ :ލ.ގަން،

ނ.މަނަދޫ

ހާބަރ :ރ.އުނގޫފާރު،

ޅ.ހިންނަވަރު،

ބ.އޭދަފުށި ،ނ.މަނަދޫ،

ރ.އުނގޫފާރު ،ޅ.ނައިފަރު

ބ.ދަރަވަންދޫ ،ކ.ކާށިދޫ،

ބ.ގޮއިދޫ ،އއ.މަތިވެރި

ޏ.ފުވައްމުލައް )ބޭރު

މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ފިޝިންގ ހާރބަރސް އިން މޯލްޑިވްސް  -ސަޢުދީ ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން

ދަށުން

ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޕްރޮޖެކްޓް އިން ސުނާމީ އިފެކްޓެޑް އޭރިއާޒް  -އަބޫދާބީ ފަންޑް ލޯނުގެ

ހާރބަރސް އެންޑް ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން  -ކުވައިތު ފަންޑް ލޯނުގެ ދަށުން

ރއޭޝަން އޮފް ސްވަރޭޖް ނެޓްވާރކްސް  -ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ރީހިބިލިޓޭޝަން އޮފް ހާރބާސް އެންޑް ކް ި

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

ސްޓޭޓަސް

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
އަގު

 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

ބޭރުގެ ލޯން
ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

) 2013އަށް

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

46,857,579

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

23,130,000

12,345,451

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މޯލްޑިވްސް އެންވައިރަމެންޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  -އައި .ޑީ .އޭ ލޯނުގެ ދަށުން

ހިނގަމުންދާ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

74,016,721

ހިނގަމުންދާ

ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ސުނާމީ ވިކްޓިމްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން

އޭޖެންސީ ލޯނުގެ ދަށުން

13,273,082

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

ނ.މާޅެންދޫ،

ޓރަކްޗަރ
މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސް ް

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

އަލަށްފަށާ

11,565,000

15,420,000

24,460,938

)ތުނޑި( ،މ.ކޮޅުފުށި،

ނ.މާފަރު ،ލ.ގަން

ތޮށި( ،ރ.އިންނަމާދޫ،

ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ހަރބަރ އިންފްރާސްޓަރަކްވަރ އިން ޓެން އައިލެންޑްސް އޮފް މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ

ހދ.ނޮޅިވަރަމު،

ފައިވް އައިލެންޑް ސްވެރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް /މޯލްޑިވްސް  -އައި.ޑީ.ބީ ލޯނުގެ ދަށުން

ލޯނުގެ ދަށުން

ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު،

ކ.ހިންމަފުށި،

ކ.ތުލުސްދޫ ،ނ.ވެލިދޫ

ހދ.ހަނިމާދޫ،

ތ.ވޭމަންޑޫ

ޅ.ނައިފަރު ،ކ.ތުލުސްދޫ،
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މަޝްރޫޢުގެ ނަން

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /އިންޑިޔާ ލޯނުގެ ދަށުން 500

ހައުސިންގ ޔުނިޓްސް  -އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ ލޯނުގެ ދަށުން 1500

ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީ އިން ދަ އައިލެންޑްސް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން

ތ.ހިރިލަންދޫ ،ގއ.ދެއްވަދޫ ކޮންސްޓްރަކްޝަން އޮފް ހާރބާރސް ފޮރ ދި ސުނާމީ ވިކްޓިމް ޕްރޮޖެކްޓް  -އޯފިޑް ލޯނުގެ ދަށުން

ފެނާއި ނަރުދަމާ:

ބ.ތުޅާދޫ ،ނ.ވެލިދޫ،

ކޮލަމާފުށި

ރ.ހުޅުދުއްފާރު ،ގއ.

ނަރުދަމާ :ގދ.ގައްދޫ

ސ .އަތޮޅު،

ގދ.ތިނަދޫ،

ޏ.ފުވައްމުލައް،

 ،ގދ.ގައްދޫ ،ގއ.

ގދ.މަޑަވެލި/ގދ.ހޯނޑެއްދޫ

ވިލިނގިލި އަދި ހުޅުމާލެ

އަމާޒުކުރެވިފައި

މާލެ އާއި އަތޮޅުތަކަށް

އެކި ރަށްތަކުގައި

މަސްޢޫލްވެ ޒިންމާވާ އޮފިސް

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

ސްޓޭޓަސް

ހިނގަމުންދާ

އަލަށްފަށާ

ހިނގަމުންދާ

ހިނގަމުންދާ

ޖުމްލަ ސަރުކާރު ބަޖެޓް
އަގު

 /ޖުމްލަ މަޝްރޫޢުގެ

674,596,483
ޖުމްލަ

އަންދާޒާ ބަޖެޓް 2013

239,656,886
1,500,000,000

ބޭރުގެ ލޯން
ޑޮމެސްޓިކް ލޯން
) 2013އަށް
އެސްޓިމޭޓް(

ހިލޭ އެހީ
) 2013އަށް
ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

1,054,748,076

18,504,000

695,168,794

21,588,000

7,024,885

) 2013އަށް

‐

ރުފިޔާއިން އެސްޓިމޭޓް(

162,223,315
347,613,568

21,000,000

1,204,886,294

2015 - 2013 - qTejab egutaluwad ihevid

raTqpec

IV
qmArqgorqp qTqnamqTqsevqniw raTqkes qkilqbap
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`

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2015-2013

ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  2013ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަހާލެވިފައިވާގޮތް
#

އެމައުންޓް

ޕްރޮގްރާމް

1

ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން

24,275,197

2

ކައުންސިލް އިދާރާތައް ތަރައްޤީކުރުން

11,907,966

3

މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

85,919,629

4

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން ބަންދަރު ހެދުން

50,925,440

5

ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން

473,905,092

6

މަގުހެދުން

25,607,700

7

ބިން ހިއްކުން

27,128,149

8

ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން

47,352,848

9

ބޯހިޔާވަހިކަން

67,980,160

10

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

86,104,244

11

ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

25,000,000

12

ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

1,000,000

13

ކަރަންޓް ނިޒާމް ތަރައްގީކުރުން

17,399,628

14

މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

20,027,794

15

ގައުމީ ސަލާމަތާ ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

15,234,749

16

ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

30,344,885

17

ސްކޫލްތައް ތަރައްގީކުރުން

149,251,897

18

އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން

60,301,825

19

ސިއްޙީ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން ތަރައްގީކުރުން

39,855,289

20

މަތީ ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

11,818,000

21

ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

20,822,425

22

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

44,252,222

23

ޕެނިޓެންޝަރީއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

119,070,854

24

އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން

44,514,007
ޖުމުލަ 1,500,000,000
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ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން

ކޯޓް ޢިމާރާތްކުރުން

%0.8

%1.6

މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

ޑޮމެސްޓިކް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ  2013ބަހާލެވިފައިވާގޮތް
އ ޕެނިޓެންޝަރީއާއި ރިހެބިލިޓޭޝަންގެ
އިދާރީ އަދި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތަ ް
ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
ތަރައްގީކުރުން
%7.9

%3.0

%5.7

ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތްތަކާގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް
ތަރައްޤީކުރުން
%3.0
ބޯޑަރ ބެލެހެއްޓުމުގެ ވަޞީލަތްތައް
ތަރައްގީކުރުން
%1.4
ޅ ވަޞީލަތްތައް
މަތީ ތަޢުލީމާއި ގު ޭ
ތަރައްގީކުރުން

ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް އުޞޫލުން

%0.8
ޙ އަދި އިޖްތިމާޢީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން
ސިއް ީ

ބަންދަރު ހެދުން
%3.4

ތަރައްގީކުރުން
%2.7
އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން
%4.0
ސްކޫލްތައް ތަރައްގީކުރުން
%10.0
ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުތަކާއި ކުޅިވަރާ ބެހޭ
ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
%2.0
ޅ ވަޞީލަތްތައް
ގައުމީ ސަލާމަތާ ގު ޭ

ލަފާ ފުރުމުގެ ދަތިކަން ހައްލުކުރުން
%31.6

ތަރައްގީކުރުން
%1.0
މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާ ގުޅޭ
ވަޞީލަތްތައް ތަރައްގީކުރުން
%1.3
ނ
ކަރަންޓް ނިޒާމް ތަރައްގީކުރު ް

މަގުހެދުން

%1.2
ކުނި ނައްތާލުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

%1.7
ބިން ހިއްކުން
%1.8

ގޮނޑުދޮށް ޙިމާޔަތްކުރުން

ބޯހިޔާވަހިކަން

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން

ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން

%3.2

%4.5

%5.7

%1.7
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%0.1

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫޢުތަކަށް ފަންޑް ކުރެވޭ ގޮތް 2015-2013

ޖުމްލަ
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ޚަރަދު ކުރެވޭ
ވަރު
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ އިންސައްތަ

 2013ށް ލަފާކުރާ

 2014ށް ލަފާކުރާ

 2015ށް ލަފާކުރާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

ރުފިޔާ

3,073,499,862

4,633,818,681

3,647,603,634

1,500,000,000

1,209,126,200

772,356,869

49%

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އެހީ

26%

21,000,000

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ އިންސައްތަ

170,000,000

0.7%

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯނު އެހީ

3.7%

1,204,886,294

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ އިންސައްތަ

39%

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

586,490,419
13%

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީދޭ ފަރާތްތައް
ސަޢުދީ ފަންޑް
އަބޫދާބީ ފަންޑް
ކުވައިތު ފަންޑް

2%

15%

ފްރެންޗް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޭޖެންސީ
އައި .ޑީ .އޭ

6%

1%

އައި.ޑީ.ބީ
އޯފިޑް
ޑެނިސް ކޮމާޝަލް ލޯން  /ޑެނީޑާ ސަޕޯޓެޑް

5%

އެގްޒިމް ބޭންކް  /ޗައިނާ
އެގްޒިމް ބޭންކް  /އިންޑިޔާ

58%

6%

3%

157

567,770,792
16%

1%
3%

2,230,475,973
61%

58%

11%

77,000,000
2.1%

2,668,202,062

347,613,568

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ އިންސައްތަ

21%

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ ދޭ ފަރާތްތައް

14%

ޗައިނާ

4%

23%

ވާރލްޑް ބޭންކް

1%
2%

އިންޑިއާ
ސަޢޫދީ އެރެބިޔާ
ފިންލޭންޑް
ޖަޕާން

28%

28%

ސްރީ ލަންކާ

ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު ދޭ ފަރާތްތައް

ވަކި ފަރާތެއް ހަމަނުޖެހޭ

48%
52%

އެމް.އައި.ބީ
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c
ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ އެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރެވޭ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު 2013 -
ބާވަތް

#

1

ބަނދަރު/ނަރުދަމާ

2

ނަރުދަމާ ނިޒާމް

3

ފެން/ނަރުދަމާ

4

ފެނާބެހޭ ނިޒާމް

5

ބަނދަރު/ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން
86,104,244
25,000,000
-

ޕްރޮޖެކްޓް ލޯނު

ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު

ޕްރޮޖެކްޓް ގްރާންޓް

ޖުމްލަ

-

74,016,721

-

74,016,721

-

11,565,000

-

97,669,244

-

37,008,000

-

37,008,000

-

25,000,000

-

23,130,000

-

47,352,848

-

618,593,934

-

-

6

ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން

47,352,848

-

7

ބަނދަރު ހެދުން

524,830,532

-

8

މަގުހެދުން

25,607,700

-

9

ބޯހިޔާވަހިކަން )ގެދޮރު(

67,980,160

-

23,130,000
93,763,402

އިންސައްތަ
30.0%

73,360,000

98,967,700

3.2%

50,000,000

935,392,031

30.4%

 10ބިން ހިއްކުން

27,365,949

-

-

-

27,365,949

0.9%

 11ދަނޑުވެރިކަން/މަސްވެރިކަން

20,027,794

-

-

-

20,027,794

0.7%

 12ކަރަންޓް ނިޒާމް

17,399,628

-

58,534,325

99,539,403

175,473,356

5.7%

 13ތިމާވެށި

1,000,000

-

13,273,082

9,464,227

23,737,309

0.8%

 14ޕޮލިސް

44,252,222

-

-

61,680,000

105,932,222

3.4%

 15ޤައުމީ ސަލާމަތް

15,234,749

-

-

-

15,234,749

0.5%

 16ޕެނިޓެންޝަރީ

114,070,854

-

-

-

114,070,854

3.7%

 17އަދުލްއިންސާފު

24,275,197

-

-

-

24,275,197

0.8%

 18ރީހެބިލިޓޭޝަން

6,147,500

-

-

-

6,147,500

0.2%

 19ސިއްޙީ ދާއިރާ

30,597,259

31,880,850

143,662,002

4.7%

3,186,013

33,530,898

1.1%

11,818,000

0.4%

-

11,565,000

165,816,897

5.4%

-

6,938,075

92,857,704

3.0%

-

-

107,733,000

3.5%

-

-

48,685,952

1.6%

817,411,871

76,183,893

5,000,000

 20ކުޅިވަރު

30,344,885

-

-

 21ޔުނިވަރސިޓީ

11,818,000

-

-

 22ތަޢުލީމީ ދާއިރާ

149,251,897

 23މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން

85,919,629

 24އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް

96,733,000

 25އެހެނިހެން

48,685,952

1,500,000,000

5,000,000
11,000,000
-

21,000,000

159

1,204,886,294

-

347,613,568

3,073,499,862

