މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

2017 - 2016
(އަދަދުތައް ރުފިޔާއިން)

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ

2016

2017

ރިވައިޒްކުރ ި

ފާސްކުރ ި

17,681,809,837

އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ
ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބޭ
ކަނޑަން :ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
ޖުމްލަ އާމްދަނ ީ

-

ސަޕްލިމެންޓްރ ީ
ބަޖެޓ ް

18,978,207,436
2,047,827,477

268,000,000

2017
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
ހިމަނައިގެނ ް

18,978,207,436
2,315,827,477

132,076,787

130,897,681

-

130,897,681

)(140,159,219

)(126,830,484

-

)(126,830,484

17,673,727,405

21,030,102,109

268,000,000

21,298,102,109

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ

52,118,595

50,000,000

-

50,000,000

މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ

426,750,614

825,609,008

-

825,609,008

ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހ ީ

18,152,596,614

21,905,711,117

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލަ

22,261,257,720

23,007,352,858

268,000,000

493,000,000

22,173,711,117

23,523,360,211

ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކުން ކުރާ ޚަރަދު

67,956,366

68,210,292

-

68,210,292

ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު

51,285,365

23,279,080

-

23,279,080

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު

426,750,614

825,609,008

-

825,609,008

މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު

997,038,233

2,844,063,870

-

2,844,063,870

23,007,353

-

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ % 0.1
ޖުމްލަ ބަޖެޓ ް
ކަނޑަން :ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ

23,804,288,298

27,284,522,461

)(1,229,148,964

)(3,300,737,789

-

)(3,300,737,789

)(118,427,286

)(153,866,138

-

)(153,866,138

)(1,127,476,677

-

)(1,127,476,677

ޖުމްލަ ޚަރަދު

26,791,522,461

493,000,000

-

22,209,441,857

493,000,000

22,702,441,857

ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ

18,152,596,614

21,905,711,117

268,000,000

22,173,711,117

ކަނޑަން :ޖުމްލަ ޚަރަދު

22,456,712,049

22,209,441,857

493,000,000

22,702,441,857

އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓ ް)  /ސަރޕްލަސ ް

)(4,304,115,434

)(303,730,740

)(225,000,000

)(528,730,740

ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓ ް)  /ސަރޕްލަސ ް

)(2,645,943,295

)(225,000,000

882,641,443

)(225,000,000

)(528,730,740

އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް)  /ސަރޕްލަސް
ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

22,456,712,049

)(4,304,115,434
1,658,172,139

1,107,641,443
)(303,730,740
1,411,372,183

-

1,411,372,183

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ

2016

2017

ރިވައިޒްކުރ ި

ފާސްކުރ ި

997,038,233

ޓްރެޜަރީ ބިލް އާއި ބޮންޑު އަދި ލޯންފަދަ ތަކެތިން
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު
ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ
ކަނޑަން :ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި

4,514,494,232

1,408,841,663
2,222,662,519

ސަޕްލިމެންޓްރ ީ
ބަޖެޓ ް

225,000,000

2017
ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓް
ހިމަނައިގެނ ް

1,408,841,663
2,447,662,519

)(118,427,286

)(153,866,138

-

)(153,866,138

140,159,219

126,830,484

-

126,830,484

)(1,229,148,964

)(3,300,737,789

4,304,115,434

303,730,740

ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ

(މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން)

58,066

63,594

63,594

ރިއަލް ޖީ.ޑީ.ޕީ

(މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން)

27,691

28,988

28,988

ޖުމްލަ ދަރަނި

(މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން)

36,925

41,629

41,629

ބޭރުގެ ދަރަނި

(މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން)

10,264

14,775

14,775

އެތެރޭގެ ދަރަނި

(މިލިޔަން ރުފިޔާ އިން)

26,661

26,854

26,854

ޖުމްލަ ފައިނޭންސިން ގ

-

225,000,000

)(3,300,737,789

528,730,740

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ އިންސައްތައިނ ް:
ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ

31.3%

34.4%

34.9%

ޖުމްލަ ޚަރަދު

38.7%

34.9%

35.7%

އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް)  /ސަރޕްލަސް

-7.4%

-0.5%

-0.8%

ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް)  /ސަރޕްލަސް

-4.6%

1.7%

1.4%

ޖުމްލަ ދަރަނި

63.6%

65.5%

65.5%

ބޭރުގެ ދަރަނި

17.7%

23.2%

23.2%

އެތެރޭގެ ދަރަނި

45.9%

42.2%

42.2%

(އަދަދުތައް ރުފިޔާއިން)

224001

މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް  /ކޮންޒިއުމަބަލްސް

އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް އަދި ހެލްތ ް ދާއިރާ

30,000,000

228018

ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ

ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ ނިޒާމް އާސަންދަ

300,000,000

222003

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި

ސަލާމަތީ ބާރުތަކަށ ް

50,000,000

223999

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު

އިލެކްޝަން

26,000,000

223999

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް

40,000,000

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

47,000,000

 423008ޑިޖިޓަލް ސްކޫލް ޕްރޮޖެކްޓް ހިންގުމަށް

493,000,000

