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ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް 8  

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތައް 2018

ނޑު އުޞޫލުތަކާއި ހަމަތަކާއި ނޯޓްތައް   ހިސާބުތައް ބަލަހައްޓައި އެކުލަވައިލުމުގެ މައިގަ

 

 ދިވެހި ސަރުކާރާ ބެހޭ ޢާންމު މައުލޫމާތު .1

 .ސަރުކާރުގެ ރިޔާސަތު ބަލަހައްޓަނީ ވެރިކަންކުރާ މާލެ ސިޓީގައެވެދިވެހި 

ނޑު ހަރާކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރިކޮށްދިނުމާއި އިޖްތިމާޢީ ޙާލަތު ކުރިއެރުވުން އަދި  ސަރުކާރުގެ މައިގަ

އިތުރުން ޤައުމާއި މުޖްތަމަޢު އަމާންކޮށް، އިޤްތިސާުދ  ން ހިމެނެެއވެ. މީގެށްޓަކައި ޤާނޫނުތައް ތަްނފީޛުކުރުއިންސާފް ޤާއިމްކުރުމަ

 ކުރިއަރުވާ ޞިއްޙީ އަދި ތަޢުލީމީ ދާއިރާ އާއި ދަތުރުފަތުރުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކޮށް މުޖްތަމަޢުގައި އަްނހެނުންގެ ޙިއްސާ އިތުރުކުރުން 

 .ހިމެނެއެވެ

 .ވެހި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުތަކުގެ މައްޗަށެވެދިވެހި ސަރުކާރުން ހިންގާ އެކިއެކި ހަރާކާތްތައް ބިނާވެފައިވަނީ ދި 

 

 ހިސާބުތައް ބެލެހެއްޓުމުގެ އުޞޫލުތައް .2

ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިންނެވެ. ދައުލަތުެގ 

އުަލތުގެ ާމލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރަންޖެެހނީ އިންޓަނޭަޝނަލް ޕަބްލިކް މާލިއްޔަތުގެ ގަވާއިދުގައި ބަޔާްނކޮށްފައިވާ ގޮތުން ދަ

ބޭސިސް  ބޭސިސް އޮފް އެކައުންޓިންގ )ކޭޝްޝަލް ރިޕޯޓިންގ އަންޑަރ ދަ ކޭޝް ސެކްޓަރ އެކައުންޓިންގް ސްޓޭްނޑާޑް؛ ފައިނޭން

 .އިޕްސަސް( އާއި އެއްގޮތަށެވެ

ތިރީގައިވާ ، އިޕްސާސް އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރަން ޖެހުނުކަމުގައި ވީނަމަވެސްދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ކޭޝް ބޭސިސް 

ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ޭކޝް ބޭިސސް އިޕްސާސް އާއި އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކުރެވިފައިނުވެއެވެ.  އެހެންކަމުން، މާީލ ބަޔާންތަްއ 

 ވެ.ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ މޮޑިފައިޑް ކޭޝް ބޭސިސް އަށެ

ނޑައަޅާފައިވަނީ އެސް.އޭޕީ ( ހ)  ކޭޝް ބޭސިސް އަސާސްއާއި އެއްގޮތަށް މާލީ މުޢާމަލާތްތަްއ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމެނުމަށް ކަ

ޓަމުން ޑޭޓާތައް ސިސްޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުން ޕޭމަންޓް ޕްރޮސެސްކުރާ ތާރީޚުގައިކަމަށްވީނަމަވެސް، އެގޮތުގެމަތިން 

ސިސްޓަމުގައި އެ މުޢާމަލާތްތައް އެސް.އޭ.ޕީ  މާީލ ބަޔާންތަކުގައި މާލީ މުޢާމަލާތްތައްހިމަނާފައިވާނީ ސަބަބަން ނެގެންނެތުމުގެ 
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ނޑައަޅާފައިވަނީ  ހިނގި ޚަރަދުގެދައުަލތަށް ފައިސާ ލިބުުނގޮތާއި  (ށ).ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާ ތަރީޚްކަމުގައިވުން ބަޔާން ތައްޔާރުކުރުމަށް ކަ

ގެ ނިޔަލަށް ހިނާގަފއިވާ މުޢާމަލާތްތައް ހިަމނައިގެން ކަމަށްވީ ނަމަވެސް މާލީ އަހަރު  31.12.2018އިން ފެށިގެން 01.01.2018

ދުވަހުގެ ތެޭރގައި ފާއިތުވި އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ސިސްޓަމަށް އެންޓަރކޮށް  30ނިމޭފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ބަންދުނޫން 

ތީ އެ މުޢާމަލާތްތައް ސިސްޓަމުން ަވކިކުރެވެން ނެތުމުގެ ސަބަުބން ގެ ތާރީޚްގައި ކަމަށްވާ 31.12.2018ރިކޯޑްކުރެވިފައިވަނީ 

 .ބަޔާން ތައްޔާރުކުރެިވފައިވަނީ އެ މުޢާމަލާތްތައްވެސް ހިމަނައިގެންކަމަށްވުން  ނުދެންނެވު

ައހަރުފެށުނުއިރު/ނިމުނުއިރު ހުިރ . ގައިވާ ސަަބބަްށޓަކައި ދައުލަތަށް ފައިސާ ލިުބނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނުގޮތުގެ ބަޔާނުގައި ށ (ނ)

 .ފައިސާގެ އަދަދު ހިމަނާފައިނުވުން 

ތަކުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ނޯޓް ތަކަކީ މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ބައެކެވެ. އެހެންކަުމން މާލީ ބަޔާންތައް ރަނގަޅަށް ޭދހަވުމައްޓަކައި މާލީ ބަޔާން

 .ނޯޓްތައްވެސް މާލީ ބަޔާންތަކާއި އެއްކޮށް ކިޔަންޖެހެއެވެ

 

 ރިޕޯޓިންގ އެންޓިޓީ  2.1

 ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ މާލީ މުޢާމަލާތްތަކެވެ. ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ގޮތުގައި 

 .ހިމާނާފައިވާނީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލް އޮފީސްތަކާއި، އެއޮފީސްތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކެވެ

ނޑު އޮދައު އި ބަޔާން ގަ 3ފީސްތައް ނޯޓް ލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ސަރުކާރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މައިގަ

 ވެ. ކުރެވިފައިވާނެއެ

 

 ޕަބްލިކް ފަންޑުތައް  2.2 

 .ހިމެނެއެވެ ފަންޑުތައްއި އަންނަނިވި ޕަބްިލކް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގަިއވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ މާީލ ބަޔާންތަކުގަ

 ްރެވެނިއު ފަންޑް ކޮންސޮލިޑޭޓަޑ 

 ްލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑ 

 ްޓްރަސްޓް ފަންޑ 

 ްއެޑްވާންސް ފަންޑ 
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 މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު  2.3 

ބަޖެޓާއި ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން  އަދި ބަޔާން ސާ ލިބުނުގޮތާިއ ހިނގި ޚަރަދުގެ ދައުލަތަށް ފައި

ގެ ނިޔަލަށް ހިނގި ުމޢާމަާލތްތަކުގެ އިތުރުން މާލީ ައހަރު  31.12.2018އިން ފެށިގެން 01.01.2018ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 

 .ދުވަސްވެސް ހިމަނައިގެންނެވެ  30ސަރުކާރު ބަްނދު ނޫން ނިމޭފަހުން އަންނަ 

 

 ކުރެވިފައިވާ ތާރީޚް އޮތޮރައިޒް  2.4

 14ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތައް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ އޮތޮރައިޒް ކުރައްވާފައިވަނީ  2018

 .ގައެވެ  2019އޭޕްރިލް 

 

 ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ އަސާސް  2.5

ބަޔާންއާއި ބަޖެޓާއި ލިބުނު އާމްދަނީާއއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން  ލިބުނުގޮތާިއ ހިނގި ޚަރަދުގެ ދައުލަތަށް ފައިސާ

 .އި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ ގަ 2.10ސް ނޯޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަސާސްއާއި އެއްގޮތަށެވެ. މި އަސާ

ލޫމާތު ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ޢު އަދި ލައިބިލިޓީސް އާއި ބެހޭ މަ ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާްނތަކުގެ ނޯްޓތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ އެސެޓްސް 

 .ގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާ އެކްރޫއަލް އެކައުންޓިންގގެ އުސޫލުތަކާއި އެއްގޮތަށެވެ 2.11ނޯޓް 

 

 ސާ ފައި މާލީ ބަޔާންތައް ހުށަހަޅާފައިވާ  2.6

 .އިންެނވެ ންކޮށްފައިވާނީ ދިވެހިރުފިޔާމާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ހުރިހާ މުޢާމަލާތެއް ވެސް ބަޔާ
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ދައުލަތުގެ އެއް އޮފީހާއި އަނެއް އޮފީހާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް )އިންޓަރ އެޖެންސީ 2.7

 ޓްރާންސެކްޝަންސް(

 

އޮފީހާއި ދެމެދު ކުރެވިފައިވާ މުޢާމަލާތްތައް )އިްނޓަރ އެޖެންސީ ޓްރާންސެކްޝަންސް( ވާނީ ިމ ދައުލަތުގެ އެއް އޮފީހުން އަނެއް 

ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމަށް އެ މުޢާމަލާތްތައް ، މާލީ ބަޔާންތަކުން އުނިކުރެވިފަެއވެ. ނަމަވެސް ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން

އަހަރަށް ރެކޯޑްވެފައި ވުއެވެ.  2 ޚަރަދު އަދި އާމްދަނީ ތަފާތު ،މުގެ ސަބަބުންއެޅުމުގައި ނުބައި އަހަރުތަކަށް ރެކޯޑްކޮށްފައިވު

 އެ މުޢާމަލާތްތައް ިރޕޯޓްކުރެވިފައި ވާނީވެސް އެފަދައިންއެވެ.އެހެންކަމުން 

 

 ބޭރުގެ އެހީ )އެކްސްޓަރނަލް އެސިސްޓެންސް(2.8

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކާއި އަދި ވޮލަންޓްރީ އޮގަނައިޒޭޝަންތަުކްނ ބޭރުގެ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިމެނެީނ ބައިލެޓްރަލް، މަްލޓިލެޓްރަްލ، 

ލިބިފައިވާ އެހީގެ ފައިސާއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފައިދާ އަށް ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް ސީދާ އެހީދޭފަރާތްތަކުން ދޫކުރާ ފައިސާ ނަމަ، އެ 

 .ފައިސާ ރެކޯޑްކުރެވެނީ އެ ފައިސާ ދެއްކިކަން އެފަރާތްތަކުން އެންުގމުންނެވެ 

ބޭރުގެ އެހީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯނު އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިސްވެދެންނެވުނު ފަރާތްތަުކން އެހީ 

ނޑައެޅުމަށްފަހު ދޭ އެހީތަކެވެ  .ބޭނުންކުރާނެ ވަކި ކަމެއް ކަ

 

 ތިންވަނަ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ފައިސާ  2.8.1

ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް މުދަލާއި ހިދުމަތް ހޯދުމަށް އެހީދޭ ފަރާތްތަކުން ލޯނާއި އެހީގެ ގޮތުގައި ތިންވަނަ ދައުލަތުގެ މާލީ ބަޔާންތަކުގައި 

 .ފަރާތްތަކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާ ހިމަނާފައިވާނީ ތިންަވނަ ފަރާތްަތކަށް ދައްކާފައިވާ ފައިސާގެ ގޮތުގައެވެ

 

 ސްބަރސްޑް ބެލެންސް(ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ބޭރުގެ އެހީ )ކޮމިޓެޑް އަންޑި  2.8.2

ނޑައެޅިފައިވާ  ބޭނުންނުޮކށް ހުރި ބޭރުގެ ލޯން އަދި ހިލޭ އެހީ އަކީ މިހާރު ކުރިއަށް ދާ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެްގރީމެންޓް ގައި ކަ

އިވާ ޢަދަދުތަކެވެ. އަދި އެ މަޝްރޫޢުތަކަކީ އެކަށީގެންވާ ރަނގަޅުގޮތެއްގައި ކުރިއަށްދާ، މަޝަރޫޢުތައް ނިމެންދެން އެގްރިމަންޓްގަ

ނޑައަޅާފައިވާ ފައިސާއެވެ   .ޝަރުތުތައް ފުރިހަމަ ވާނެކަމަށް ފެންނަ އަދި ނިންމޭނެކަަމށް ލަާފކުރެވޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް ދޭން ކަ
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 ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ތަކެތި )އެއިޑް އިން ކައިންޑް( 2.8.3

ދޭ ރާއްޖޭގެ އަދި ބޭުރގެ ފަރާތްތަކުން ހިއްސާ ކުރާ  މާލީ ބަޔާންތަކުގައި ހިޭލ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ތަކެތި ހިމަާނފައިާވނީ އެހީ

މި މަޢުލޫމާތަކީ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގައި  .މަޢުލޫމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށް އެލިބުނު ތާރިޚުގެ ފެއާރ ވެލިއުގައެވެ

ފައިވާނީ ޕަބްލިްކ އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގެ ރެކޯޑުކުރެވިފައިނުވާ މަޢުލޫމާތުތަކަކަށްވާތީ، މާލީ ބަޔާންތަކުގައި މި މަޢުލޫމާތު ހިމެނި

 ލިބިފައިވާ މަޢުލޫާމތުގެ ަމއްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.ބޭރުން 

 

 ބޭރުފައިސާ ހިސާބުކުރުން 2.9 

ބޭރުފައިސާގެ މުޢާމަލާތުތައް ިހސާބުކޮށްފައިވާނީ އެމުޢާމަާލތެއް ހިނގި ތާރީޚުގެ ބޭރު ފައިސާެގ ޑޮލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ 

( ހުރި ބޭރު ފައިސާ އާއި ަފއިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި 2018 ޑިސެންބަރު 31އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ. އަހަރު ނިމުނު އިރު )

 .ލަރަކަށްޖެހޭ ދިވެހި ރުފިޔާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓްގައެވެ ޑޮ (2018ޑިސެންބަރު  30) ރު ނިމުުނ އިރުނީ އަހަހިސާބުކޮށްފައިވާ

 

 ބަޖެޓް އަދި ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދު ބަޖެޓާއި އަޅާކިއުން 2.10

 ސްކުރި ބަޖެޓް ފާ  2.10.1

 .ވަނަ ދުވަހުގައެވ2017ެނޮވެމްބަރު  22 އިވަނީރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުން ބަޖެޓް ާފސްކޮށްފަ

 

 ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މުއްދަތު 2.10.2

ގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް، ބަޖެޓާިއ ޑިސެންބަރު  31ވަނަ އަހަރަށް، އެ އަހަރުގެ  2018ފާސްކުރި ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ 

ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ މި މުއްދަތުގެ އިތުރުން މާލީ އަހަރު ނިމޭފަހުން އަންނަ ސަރުކާރު ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާން 

އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެސް.އޭ.ޕީ ގައި ރެކޯޑްކޮށްފައިވާ މާލީ  ވަނަ 2018ދުވަހުގެ ތެޭރގައި  30ންދު ނޫން ބަ

 .މުޢާމަލާތްތައް ހިމަނައިގެްނނެވެ 
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 ހިމެނޭ މުއައްސަސާތައް ބަޖެޓްގައި   2.10.3

 ބަޖެޓްކުރެވިފައިވަނީ ހަމައެކަނި ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަށެވެ. އަދި ބަޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކެއް ހިމެނެއެވެ.

ށުން ިހނގާ އެގޮތުން، ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ދަުއލަތުގެ މުއައްސަސާތަކަކީ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކާއި އެ އޮފީސްތަކުގެ ދަ

 -: އެހެނިހެން އޮފީސްތަކެވެ. ތިރީގަިއ އެވަނީ ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ސަރުކާރުގެ މަސްއޫލު އޮފީސްތަކެވެ 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެއޮފީސް  .1

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  .2

 ޖުޑީޝަލްސަރވިސަސްކޮމިޝަން  .3

 ޑިޕާޓްމަންޓްއޮފްޖުޑީޝަލްއެޑްމިނިޓްރޭޝަން  .4

 އިލެކްޝަންސްކޮމިޝަން  .5

 ސިވިލްސަރވިސްކޮމިޝަން  .6

 ހިއުމަންރައިޓްސްކޮމިޝަން  .7

 އެންޓިކޮރަޕްޝަންކޮމިޝަން  .8

 އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެއޮފީސް .9

 ޕްރޮސެކިއުޓަރޖެނެރަލްގެއޮފީސް  .10

 ޕޮލިސްއިންޓެގްރިޓީކޮމިޝަން  .11

 އެމްޕްލޯއިމަންޓްޓްރައިބިއުނަލް  .12

 މޯލްޑިވްސްޕެންޝަންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއޮފީސް .13

 މިނިސްޓްރީއޮފްފިނޭންސްއެންޑްޓްެރޜަރީ .14

 ޚާއްސަބަޖެޓް-މިނިސްޓްރީއޮފްފިނޭންސްއެންޑްޓްެރޜަރީ .15

 މިނިސްޓްރީއޮފްޑިފެންސްއެންޑްނެޝަނަލްސެކިއުރިޓީ .16

 މިނިސްޓްރީއޮފްހޯމްއެފެއާޒް .17

 މޯލްޑިވްސްޕޮލިސްސަރވިސަސް  .18

 މިނިސްޓްރީއޮފްއެޑިއުކޭޝަން .19

 އެޓަރނީޖެނެރަލްގެއޮފީސް .20

ރޒްމިނިސްޓްރީއޮފްފޮރި .21  ންއެފެއާ

 މިނިސްޓްރީއޮފްހެލްތް  .22

 (އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި) އިންދިރާގާންދީމެމޯރިއަލްހޮސްޕިޓަލް .23
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 ނެޝަނަލްސޯޝަލްޕްރޮޓެކްޝަންެއޖެންސީ .24

 މިނިސްޓްރީއޮފްއިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް  .25

 މިނިސްޓްރީއޮފްޓޫރިޒަމް .26

 މިނިސްޓްރީއޮފްޔޫތްއެންޑްސްޕޯޓްސް .27

 ޓްރަކްޗަރމިނިސްޓްރީއޮފްހައުސިންގއެންޑްއިންފްރާސް .28

 މިނިސްޓްރީއޮފްފިޝަރީޒްއެންޑްއެގްރިކަލްޗަރ .29

 މިނިސްޓްރީއޮފްޓްރާސްޕޯޓްއެންޑްކޮމިއުނިކޭޝަން  .30

 މިނިސްޓްރީއޮފްއިސްލާމިކްއެފެއާޒް .31

 މޯލްޑިވްސްމީޑިއާކައުންސިލް  .32

 މޯލްޑިވްސްއިންލޭންޑްރެވެނިއުއޮތޯރިޓީ .33

 ޓެކްސްއެޕީލްޓްރައިބިއުނަލް  .34

 މޯލްޑިވްސްބްރޯޑްކާސްޓިންގކޮމިޝަން .35

 މޯލްޑިވްސްބްރޯޑްކާސްޓިންގކޯޕަރޭޝަން .36

 މިނިސްޓްރީއޮފްއެންވަޔަރންމަންްޓއެންޑްއެނަރޖީ .37

 މޯލްޑިވްސްކަސްޓަމްސްސަރވިސަސް .38

 ކަސްޓަމްސްއިންޓެގްރިޓީކޮމިޝަން  .39

 މިނިސްޓްރީއޮފްލޯއެންޑްޖެންޑަރ .40

 އިންފޮމޭޝަންކޮމިޝަނަރުގެއޮފީސް  .41

 މޯލްޑިވްސްނެޝަނަލްޔުނިވަރސިޓީ .42

 މޯލްޑިވްސްސިވިލްއޭވިއޭޝަންއޮތޯރިޓީ .43

 އިސްލާމިކްޔުނިވަރސިޓީއޮފްމޯލްޑިވްސް .44

 ނެޝަނަލްއިްނޓެގްރިޓީކޮމިޝަން  .45

 ލޯކަލްގަވަރމަންޓްއޮތޯރިޓީ  .46

 ކައުންސިލްތައް .47
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 ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ އަސާސް 2.10.4

އެއްގޮތަށް މޮޑިފައިޑް ކޭޝް  އާއި  2001( )ޖީ.އެފް.އެސްބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ ގަވަރމަންޓް ފައިނޭންސް ސްޓެޓިސްޓިކްސް 

 .ބޭސިސްއަށެވެ

 

 ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި ރިވައިސްކުރި ބަޖެޓްގެ ތަފާތު 2.10.5

ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި ރިވައިސް ކުރި ބަޖެޓް ތަފާތު ވަނީ ބަޖެޓްގެ އެއްކޯޑުން އަނެއް ކޯޑަށް ބަޖެޓް ބަދަލުކުރުމުގެ ސަބަބުންނާިއ 

ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައި ބަޖެޓް  ލީ މުއާމަލާތްތައް ހިނގާފައިވާ ގޮތަށްަބލައި ބަޖެްޓ ރިވައިސް ކުރުމުގެ ސަބަބުންެނވެ.އަހަރުތެރޭގައި މާ

 . ހިމެނިފައިވެއެވެފާސްކުރިއިރު ލަފާކުރެވިފައި ނުވާ ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިދާނެ ފަދަ ޚަރަދުތައް ކުރުމަށް ކޮންޓިންޖެްނސީ ބަޖެޓެއް 

 

 ބަޖެޓާއި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތުތަކުގެ ތަފްޞީލު ފާސްކުރި 2.10.6

 .ތަފްޞީލު ުކރެވިފައިވާނެއެވެ ގައި 7ތުތައް ނޯޓް ފާސް ކުރި ބަޖެޓާއި ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާ

 

 އެސެޓްސް އަދި ލައިބިލިޓީސް ހިސާބުކުރެވިފައިވާ އުސޫލުތައް 2.11

މާލިއްޔަތުގެ ާޤނޫާނއި ކޭޝް ބޭސިސް އިޕްސާސް އިން ހާމަކުރުމަށް ބާރުއަޅާ ކަންތައްތަކާއި )ެއންކަރޭޖްޑް ދައުލަތުގެ 

ޑިސްކްލޯޝަރސް( އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ދައުލަތުގެ އެސްޓްްސ އާއި ލައިބިލިޓީސްގެ މައުލޫމާުތތައް މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ޯނޓްސް 

 .ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 

 

 ގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެންބަރު  31 -މިލްކިއްޔާތުގެ ބަޔާން  2.11.1

މި ބަޔާނުގައި ދައުލަތުގެ ހުރިހާ އެސެޓްސް އެއް ހިމެނިފައިނުވިކަމުގައިވިޔަސް، މައުލޫމާތު އެނގެންހުރި މިންވަރަކުން އެސެޓްސް 

 .ގެ ގޮތުގައި ބަލާފައެވެ ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އަދި އެސެޓްސްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އިންވެންްޓރީސް ވަނީ ޚަރަދެއް

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ  ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންްޓސް އާއިމި ބަޔާނުގައި ދައުލަަތށް ިލބެްނ ހުރި ފައިސާ އާއި 

 .ކުންފުނިތަކުގައި ކުރެވިފައިވާ އިްނވެސްޓްމަންޓްތަކާއި ފައިސާ އާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ 
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 ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް  2.11.1.1

ނޑުމަށްފަހުަގއެވެ.  ހިމަާނފައިވާނީ ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންްޓ އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސްމިބަޔާނުގައި  ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އަިދ ބަަލށް ކެ

ބަޔާނުގައި  ލިބުނު  ގޮތާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ އިސާގަތުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުތައް ހިމަނާފައިވާނީ މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ ފައިކުއިޕްމަންޓްސް 

މި ބަޔާނުގައި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގެ ބޭރުން ހިސާބު ބެލެހެއްޓިފައިވާ ގެ ބައިގައެވެ. ހިނގި ޚަރަދު ކެޕިޓަލްގެ ގޮތުގައި 

އި މަޢުލޫމާތު ހުރި ހަރުމުދަލުެގ ހަރުމުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު ހިެމނިަފއެއް ނުވާނެއެވެ. އަދި ޕަބްލިްކ އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގަ

ތެރެއިންވެސް އެއްވެސް ސަބަބަކާއިހުރެ، ހަރުމުދަލުގެ ހާލަތު ބަދަލުވެފައިވާ ހަރުމުދަލުގެ މަޢުލޫމާތުތަކަށް ބަދަލު ގެނެވިފައެްއ 

 2018ސެޓްލްކުރެވިފައިނުވާތީ، އަދި ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގެ "ކެޕިޓަލް ވާރކް އިން ޕްރޮގްރެސް" ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ނުވާނެއެވެ. 

 ވަނަ އަހަރުގެ ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުަގއި އެ ޢަދަދުތައް ހިމެނިފައެއް ުނވާނެއެވެ. މި ދެންނެވި ފަދައިން ހަރުމުދަލުގެ ހިސާބުކޮށްފައިވާ 

ނޑު ސަބަބަކީ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގައި މި ވަގުތު މި ދެންނެވި މަޢުލޫމާތު ފުިރހަމަ ކުރު މުގައި ދިމާވާ ފަންނީ މައިގަ

 މައްސަލަތައް ހުރުމުގެ ސަބަބުްނނެވެ.

 

 އިންވެސްޓްމަންޓްސް  2.11.1.2

މާލީ ބަޔާންތަކުގައި އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ ގޮތުގައި ހިމަާނފައިވާނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ކުރެވޭ 

މާލީ މީގެ ތެރޭގައި ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްވެސް ހިމެނެއެވެ. އިންވެސްޓްމަންޓްސްއެވެ. 

ންޓްސްގެ ހިސްޓޯރިކަްލ ބަޔާންތަކުގައި އިންވެސްޓްމަންްޓސް އަގު ކުރެވިފައިވަނީ އިމްޕެއަރ ކުރުމަކާއި ނުލައި އިންވެސްޓްމަ

މެނިފައިވާނީ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގައި ހުރި މަޢުލޫމާތާއި ޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ގޮތުގައި ހި ވެ.އަގުގައެ

 އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގެ ބޭރުން ލިބިފައިވާ މަޢުލޫމާތުގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް ހިެމނިފައިވާ ޢަދަދުަތކެވެ.

 

 ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި  2.11.1.3

ހުރި އި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި އާއި ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓާ މަތީ ފައިސާބަލާފައިވާނީ އަތްފައިސާ ގެ ގޮތުގައި 

ބޭންްކ  .ގައި ހުރި ބާކީއެވެސަރުކާރުގެ އެހެނިހެން އެކައުންޓްތަކާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްްސގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އެކައުންޓްތަކު

އެކައުންޓުތަކުގެ ބާކީގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާ ޢަދަދަކީ އެ ޭބންކުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތާިއ އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި ބޭންކް 

އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި ހިމެނިފައިވާނީ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ އޮފީސްތަކުން ހިއްސާކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާތުގައި ހުރި ޢަދަދުތަކެވެ. 

ސިސްޓަމުގެ ބޭރުން އޮފީސްތަކަށް އަތްމަތީ ފައިސާގެ ގޮތުގައި  އިންނާއި ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގސިސްޓަމުގެ "ކޭޝް ޖަރނަލް" 

 ދޫކުރެވިފައިވާ ޢަދަދުތަކެވެ.
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 ދައުލަތަށް ލިބެން ހުރި ފައިސާ )އެކައުންޓްސް ރިސީވަބަލްސް( 2.11.1.4

ނޑު މި ބައިގައި ހިމެނެނީ  .މަށްފަހު ހިސްޓޯރިކަލް އަގުގައެވެދައުލަތަށް ލިބެން ހުރި ފައިސާ ހިމަނާފައިވާނީ އިންޕެއަރމަންޓްއަްށ ކެ

 ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރިކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ޢަދަދާއި ޓެކްސް ނޫންގޮތްގޮތުގައި

ލޯންތަކުން ލިބެންހުިރ  ލިބެންހުރިކަމަށް ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ހިއްސާކޮށްފައި ޢަދަދުތަކާއި ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައިއާއި ސަބްސިޑިއަރީ 

 ފައިސާއެވެ. މި ދެންނެވި ހުރިހާ ޢަދަދުތަކަކީވެސް ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގެ ބޭރުން ބެލެހެއްޓިފައިހުރި މަޢުލޫމާތުތަކެވެ.

 

 ގެ ނިޔަލަށް  2018ޑިސެންބަރު  31 -މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން  2.11.2 

ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. އެޮގތުން ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާ )އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލްސް(،  މި ބަޔާނުގައި ދައުލަތުގެ މާލީ ޒިންމާތައް

)ކުރު މުއްދަތުގެ ަދުއަލުތެގ ޮބޮރިވްންގްސ ، ފައިސާ ޓްރަސްޓް، (ރިފަންޑަބަލް ޑިޕޮސިޓްސްވަގުތީގޮތުން ބަހައްާޓފައިވާ ފައިސާ )

 ވެ.ންޖެހޭ އަދަދު ހިމަނާފައިވާނެއެއަދި އެކްރޫޑް ޕެންޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކަ ޕޭޔަބަލްސްއިންޓަރެސްޓް ، ދަރަނި( އާއި ދިގު މުއްދަތުގެ

މީގެ ތެރެއިން އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލްސް، ވަގުތީގޮތުން ބަހައްާޓފަިއވާ ފައިސާ )ރިފަންޑަބަލް ޑިޕޮސިޓްސް( އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑް 

ޢަދަދުތަކަކީ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުގެ ޕޭޔަބަލްސްގެ ޢަދަދު ނެގިފައިވާނީ ޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގ ސިސްޓަމުންނެވެ. އޭނޫން 

 ލެހެްއޓިފައިހުރި މަޢުލޫާމތުތަކެވެ.ބޭރުން ބެ

 

 ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ )އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލްސް( 2.11.2.1

ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ އެކިއެކި  2018ޑިސެންބަރު  31ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  8ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގެ 

ވަނަ އަަހރުގެ ބަޖެޓުން ފައިސާދެއްކުމަށް  2018މުއައްސަސާތަކުން ހޯދާފައިވާ މުދަލާއި ޚިދުމަތަށް ދައްކަންޖެހޭ ފަިއސާގެ ބިލުތަކަށް 

 31މިފަދަ ބިލްތަކާއި  ިވަފއެވެ.މުއްދަތެއް ވަނީ ދެ ދުވަހުގެ 30ބަންދުޫނން  ހުށަހެޅުމަށް މާލީ އަހަރު ނިމުުނފަހުން ސަރުކާރު

ގެ ނިޔަލަށް އެސް.އޭ.ޕީ ސިސްޓަމަށް ޕޯސްޓްކުރެވި ޕްރޮސެސްކޮށްފައިނުވާ ބިލްތައް ރިޕޯޓްކުރެވިފައިވާނީ  2018ޑިސެންބަރު 

ނީ ދައުލަތުން ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ގެ ގޮތުގައެވެ. ދައުލަތުން ދައްަކންޖެހޭ ފައިސާ )އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލްސް( އަގު ކުރެވިފައިވަ

 .ހިސްޓޯރިކަލް އަގުގައެވެ

 

 ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ )ބޮރޮވިންގްސް( 2.11.2.2

 ދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ނަގާފައިާވ ފައިސާގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އާއި ބޭރު ގައުމުތަކުން ދަރަންޏަށް ަނގާފައިވާ ފައިސާ ހިމެނެއެވެ. 
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 )ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީޒް( ކަންކަން ދައުލަތުން ޒިންމާނަގަން ޖެހިދާނެ 2.11.3

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމަނާފައިވާނީ ަސރުކާރުން  ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ދައުލަތުން ޒިންމާނަަގން ޖެހިދާެނ ކަންކަމުގެ ތެރޭގައި މައިގަ

މިންަވރަކުން ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކާއި މަޢުލޫމާތު އެނގެްނހުރި ދި ދޫކޮށްފައިވާ ގެރެންޓީޒްއެވެ. އަ  އި އަމިއްލަ ފަރާްތތަކަށްކުންފުނިތަކާ

 ގުޅޭގޮތުން ޝަރީއަތަށް ހުށަހަޅާަފއިވާ މައްސަލަތަކުން ދައުލަތުން ނަގަންޖެހިދާނެ ޒިންމާގެ މަޢުލޫާމތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 

 ދައުލަތުން ކޮންޓްރޯލްކުރާ މުހިއްމު މުއައްސަސާތައް . 3

އައު ސަރުކާރު އައުމާއި އެކު ދައުލަތުން  2018 .އް ތިރީގައި އެވަނީއެވެދައުލަތުން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ މުހިއްމު މުއައްސަސާތަ

ނޑަށް ވަނީ އެ އަހަރު ތެރޭގައި ބަދަލު ގެނެސްފައެވެ. އެގޮތުން   2018ނޮވެމްބަރު  17ކޮންޓްރޯލު ކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަ

ނޑު އޮއެއްގޮތާއި  ނޑު 2018ނޮވެމްބަރު  17ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން އޮނިގަ އޮއެއްގޮތް ތިރީގައި  ވަނަ ދުހަވު ގެ ފަހުން އޮނިގަ

 އެވަނީއެވެ. 

 

 17  ުނޑު ތިރީގައި  2018ނޮވެމްބަރ ވަަނ ދުވަހުގެ ކުރިން ދައުލަތުްނ ޮކންޓްރޯލްކުރާ މުއައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަ

 އެވަނީއެވެ. 

 

 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެއޮފީސް  .1

 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  .2

 ޖުޑީޝަލްސަރވިސަސްކޮމިޝަން  .3

 ޝަލްއެޑްމިނިޓްރޭޝަން ޑިޕާޓްމަންޓްއޮފްޖުޑީ .4

 އިލެކްޝަންސްކޮމިޝަން  .5

 ސިވިލްސަރވިސްކޮމިޝަން  .6

 ހިއުމަންރައިޓްސްކޮމިޝަން  .7

 އެންޓިކޮރަޕްޝަންކޮމިޝަން  .8

 އޮޑިޓަރޖެނެރަލްގެއޮފީސް .9

 ޕްރޮސެކިއުޓަރޖެނެރަލްގެއޮފީސް  .10

 ޕޮލިސްއިންޓެގްރިޓީކޮމިޝަން  .11



14 

ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް 8  

 އެމްޕްލޯއިމަންޓްޓްރައިބިއުނަލް  .12

 މޯލްޑިވްސްޕެންޝަންއެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންއޮފީސް .13

 މިނިސްޓްރީއޮފްފިނޭންސްއެންޑްޓްެރޜަރީ .14

 ޚާއްސަބަޖެޓް-މިނިސްޓްރީއޮފްފިނޭންސްއެންޑްޓްެރޜަރީ .15

 މިނިސްޓްރީއޮފްޑިފެންސްއެންޑްނެޝަނަލްސެކިއުރިޓީ .16

 މިނިސްޓްރީއޮފްހޯމްއެފެއާޒް .17

 މޯލްޑިވްސްޕޮލިސްސަރވިސަސް  .18

 މިނިސްޓްރީއޮފްއެޑިއުކޭޝަން .19

 އެޓަރނީޖެނެރަލްގެއޮފީސް .20

ރޒް .21  މިނިސްޓްރީއޮފްފޮރިންއެފެއާ

 މިނިސްޓްރީއޮފްހެލްތް  .22

 (އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި) އިންދިރާގާންދީމެމޯރިއަލްހޮސްޕިޓަލް .23

 ނެޝަނަލްސޯޝަލްޕްރޮޓެކްޝަންެއޖެންސީ .24

 މިނިސްޓްރީއޮފްއިކޮނޮމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް  .25

 މިނިސްޓްރީއޮފްޓޫރިޒަމް .26

 ޓްސްމިނިސްޓްރީއޮފްޔޫތްއެންޑްސްޕޯ .27

 މިނިސްޓްރީއޮފްހައުސިންގއެންޑްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ .28

 މިނިސްޓްރީއޮފްފިޝަރީޒްއެންޑްއެގްރިކަލްޗަރ .29

 މިނިސްޓްރީއޮފްޓްރާސްޕޯޓްއެންޑްކޮމިއުނިކޭޝަން  .30

 މިނިސްޓްރީއޮފްއިސްލާމިކްއެފެއާޒް .31

 މޯލްޑިވްސްމީޑިއާކައުންސިލް  .32

 މޯލްޑިވްސްއިންލޭންޑްރެވެނިއުއޮތޯރިޓީ .33

 ބިއުނަލް ޓެކްސްއެޕީލްޓްރައި .34

 މޯލްޑިވްސްބްރޯޑްކާސްޓިންގކޮމިޝަން .35

 މޯލްޑިވްސްބްރޯޑްކާސްޓިންގކޯޕަރޭޝަން .36

 މިނިސްޓްރީއޮފްއެންވަޔަރންމަންްޓއެންޑްއެނަރޖީ .37

 މޯލްޑިވްސްކަސްޓަމްސްސަރވިސަސް .38

 ކަސްޓަމްސްއިންޓެގްރިޓީކޮމިޝަން  .39

 މިނިސްޓްރީއޮފްލޯއެންޑްޖެންޑަރ .40

 އިންފޮމޭޝަންކޮމިޝަނަރުގެއޮފީސް  .41
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 މޯލްޑިވްސްނެޝަނަލްޔުނިވަރސިޓީ .42

 މޯލްޑިވްސްސިވިލްއޭވިއޭޝަންއޮތޯރިޓީ .43

 އިސްލާމިކްޔުނިވަރސިޓީއޮފްމޯލްޑިވްސް .44

 ނެޝަނަލްއިްނޓެގްރިޓީކޮމިޝަން  .45

 ލޯކަލްގަވަރމަންޓްއޮތޯރިޓީ  .46

 ކައުންސިލްތައް .47

 

  ުނޑު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.  2018ނޮވެމްބަރ  ވަނަ ދުވަހުެގ ކުރިން ދައުލަތުން ކޮންޓްރޯލްުކރާ މުއައްސަސާތަކުގެ އޮނިގަ

  އޮފީސް  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ .1
  މަޖިލީހުގެ އިދާރާ  ރައްޔިތުންގެ.2
  ކޮމިޝަން  ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް .3
  ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް.4
  ކޮމިޝަން  އިލެކްޝަންސް.5
  ކޮމިޝަން  ސިވިލް ސަރވިސް .6
  ކޮމިޝަން  ހިއުމަން ރައިޓްސް.7
  ކޮމިޝަން  ކޮރަޕްޝަން -އެންޓި .8
  އޮފީސް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ .9

  ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް ޕްރޮސެކިއުޓަރ.10
  އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ  މޯލްޑިވްސް.11
  ޓްރައިބިއުނަލް  އެމްޕްލޯއިމަންޓް.12
  ކައުންސިލް  މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ.13
  ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން  މޯލްޑިވްސް.14
  ޓްރައިބިއުނަލް  ޓެކްސް އެޕީލް.15
  އޮތޯރިޓީ  ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް.16
  ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް އިންފޮރމޭޝަން.17
  އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން ނެޝަނަލް.18
  މީޑިއާ  ޕަބްލިކް ސަރވިސް.19
  ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް .20
  ޑިފެންސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް .21
  ހޯމް އެފެއާޒް  މިނިސްޓްރީ އޮފް .22
   އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް .23
  އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ.24
  ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ.25
  ފޮރިން އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް .26
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   ހެލްތް އޮފް މިނިސްޓްރީ .27
  އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް .28
  ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް .29
  ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް .30
  ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް .31
  މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރފިޝަރީޒް،  މިނިސްޓްރީ އޮފް .32
   އިސްލާމިކް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީ އޮފް .33
  އެންވަޔަރަމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް .34
  އޮފީސް  އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ.35
  ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް .36
  ޚާއްޞަ ބަޖެޓް .37
  ޕެންޝަން ބަޖެޓް .38
  ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް.39
  ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް މޯލްޑިވްސް.40
  ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް .41
  އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް  ދަރުމަވަންތަ ގްރޫޕް.42
  ކައުންސިލްސް .43
  އޮތޯރިޓީ  ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން .44
  ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު ދިވެހިރާއްޖޭގެ.45
  ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް  މޯލްޑިވްސް.46
  އިމިގްރޭޝަން  މޯލްޑިވްސް.47
   ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް .48
  ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް .49
  ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް .50
  އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް .51
  އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް  މިނިސްޓްރީ އޮފް .52
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 ބޭނުންނުކޮށް ހުރި ދަރަނި )ކޮމިޓެޑް އަންޑިސްބަރސްޑް ބެލެންސް(. 4
 

 ތަފްޞީލް 
    2018  ޑިސެންބަރު  

 ދިވެހި ރުފިޔާ އިން()
  2017  ޑިސެންބަރު  
 ދިވެހި ރުފިޔާ އިން()

  364,970,748               283,247,018                އިސްލާމިކްޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް 

  20,373,779                 389,464                         އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް 

  6,671,301,670           5,660,822,252             ރީޖަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްސް 

  5,448,764,656           2,959,832,406             ކޮމާޝަލް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަންސް 

  608,496,782               560,991,489                ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް

 ބޭނުންނުކޮށްހުރި ދަރަނީގެ ޖުމްލަ 
 9,465,282,628  , ,9 ,  

 

 

 އެއްބަސްވެފައިވާ ކަންތައްތަކާއި ޚިލާފުވުން . 5

  
   ކެންސަލްވެފައިވާ ލޯނުގެ ބާކީ ފައިސާ ތިރީގައިމިވަނީއެވެ.މި މާލީ ބަޔާންތަކުގެ މުއްދަތުގަިއ 

 

 ތަފްޞީލް 
 2018ޑިސެންބަރު  31

 )ދިވެހި ރުފިޔާ އިން(
 2017ޑިސެންބަރު  31

 )ދިވެހި ރުފިޔާ އިން(

  ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކްސްރީޖަނަލް 
6,941,395.50 

   16,590,499.10   ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް  އޭޝިއަން

 6,941,395.50  ބޭނުންނުކޮށްހުރި ދަރަނީގެ ޖުމްލަ 
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 ރިކޮންސިލިއޭޝަން . 7

  
ޚަރަދާއި ަފއިސާ ލިބުނު ގޮތާއި މި ނޯޓުގައި ބަެޖޓާއި ލިުބނު ާއމްދަނީ އާއި ހިނގި ޚަރަދުގެބަާޔނުގެ ޖުމްލަ ހިނގި 

 ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެބަޔާނުގެ ޖުމްަލ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ ރިކޮންސައިލް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

އެހެނީ، ބަޖެޓް އަިދ ދައުލަތުގެ ފައިސާލިބުނު ޮގތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުެގ  މީގައި މުއައްސަސާތަކުގެ ތަފާތެއް ނެތެވެ.

ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ފައިސާ  ތައްޔާރުކުރެވިފައިވަނީ އެއްމުއައްސަސާތަކަށް މޮޑިފައިޑް ކޭޝް ބޭސިސްއަށެވެ.ބަޔާން 

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަްށ  އި ޯލނު އަނބުރާ ެދއްކުމަށް ހޭދަވި ފައިސާއާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮުތގެ ބަޔާނުގަ ލިބުނު ޮގތާއި 

ދައުލަތުން ހޭދަވި  ރިފަންޑަބަލް ޑިޕޮސިޓްސް( ހިމަނާފައިވަނީ) ފައިސާ ދެއްކި ރައުސުލްމާލާއި އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ

ފައިސާގެ ގޮތުގައިކަމަށްވީނަމަވެސް، ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ ޚަރަދުކަމަށްބަލާފައިަވނީ އެ މުއާމަލާތްތަްއ 

 އެހެންކަމުން، މިކަމުގައި ބޭސިސްގެ ތަފާތުތަކެއްވެއެވެ. ނުހިމަނައެވެ.

 

ތުގެ މާލީ ބަޔާްނތަކުގެ ތެޭރގައި ހިމެނޭ ބަޖެޓާއި ލިުބނުއާމްަދނީ އާއި ހިނގީ ޚަރަދުގެ ބަޔާނުަގއިވާ ޖުމްލަ ޚަރަދާއި ދައުލަ

ދައުލަތުގެ ފައިސާލިބުުނ ގޮާތއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަާޔނުގައިވާ ޖުމްލަ ހޭދަކުރެވުުނ ފައިސާގެއަދަދުތަކުގެ 

 2018ޑިސެންބަރު  31ވެ. މި ރިކޮންސިލިއޭޝަންތައްޔާރު ކުރެވިފައިވަނީ ރިކޮންސިލިއޭޝަންއެއް ތިރީގައި އެވަނީ އެ

 ގެ ނިޔަލަށެވެ.

 ތަފްޞީލް 
 ޖުމްލަ ޚަރަދު/ ހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ 

 އިން( ދިވެހި ރުފިޔާ )

 ބަޖެޓާއި ލިުބނު އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ބަޔާންގައިވާ ޖުމްލަ
 ޚަރަދު 

 
 27,400,344,106 

 ބޭސިސް ގެ ތަފާތު
 

2,966,963,620 

ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުުނ ގޮތުގެ ބަޔާންގައިވާ 
 ޖުމްލަހޭދަކުރެވުނު ފައިސާ

30,367,307,726 
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 ޚަރަދުތަކުގެ ތަފާތުތަކުގެ ތަފްޞީލްތައް  ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައިވާ އަދަދުތަކާއި ލިބުނު އާމްދަނީ/ހިނގި . 8

 

ޚަރަދުތަކުގެ ބޮޑެތި ތަފާތުތަކުގެ ތަފްޞީލްތައް ތިރީގައި  ފާސްކުރި ބަޖެޓްގައިވާ އަދަދުތަކާއި ލިބުނު އާމްދަނީ/ހިނގި
 އެވަނީއެވެ.

 

    

ބިލިއަން  22.17އެހީގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ ާއމްދަނީއާއި ހިލޭ  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ދައުލަތަށް  2017
ތުގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތަށް އާމްދަނީ އާއި 2017ލަފާކޮށްފައި ވީނަމަވެސް،  ރުފިޔާ ލިބޭނެ ކަމަށް
ފިޔާ މަދު ޢަދަދެކެވެ. ބިލިއަން ރު 1.91ބަޖެޓް ކުރެވުނު ޢަދަދަށްވުރެ  ބިިލއަން ރުފިޔާއެވެ. އެއީ، 20.26ލިބިފައިވަނީ ޖުމްލަ 

ފާސްކޮށްފައިވާއިރު، އެ އަހަރު  ވަނަ އަހަރަށް 2017ބިލިއަން ރުފިޔާ  27.28ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގެ ގޮތުގައި ޖުމްލަ  އަދި
 ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެއީ، ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި އަޅާބަލާއިރު ކުރެވުނު  25.29 ތެރޭގައި ޚަރަދު ކުރެވިފައިވާ ޖުމްލަ އަދަދަކީ

   ބިލިއަން ރުފިޔާ މަދު ޢަދަދެކެވެ. 2.00ދު ޚަރަ

    

ބިލިއަން ރުފިޔާ ކަމުގައި ( 0.53)އަހަރަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ  ވަނަ 2017ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް ކަމަށް 
 1.71އިތުރުވެފައެވެ. އެއީ،  ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް (2.24)ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު މި އަދަދުވަނީ  2017ވީނަމަވެސް، 

  ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

 

 

 . ސޮވްރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑު 9

ލޯނު އަދާކުރުމުގެ ބުރަ ފަހުގެ ޖީލުތަކަްށ  ،ލޯނު ނަގައިގެން ތަރައްޤީގެ ބިޔަ މަޝްރޫޢުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރަމުން ދާއިރު

ދަރަިނ  ،އުފުލަން ޖެހުމުގެ ބަދަލުގައި ިމާހރުން ފެށިގެން މި ކަމަށް ފައިސާ ރައްކާ ކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެކެވެ. އެހެންކަމުން

ވަނަ  2016ހެދުމަށް  އަދާކުރުމަށާއި ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ރިޒާވެއް ގާއިމުކުރުމަށްޓަކައި ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑު

މިހާރު އަންނަނީ  ،ވަނަ އަހަރު މި ފަންޑު އުފައްދައި 2017އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހު ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވެއެވެ. މިގޮތުން 

 ގެ ކަސްޓޯޑިއަން އެކައުންޓް ހަދާފައިވަނީ ޯމލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައެވެ. ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަމުންނެވެ. މި ފަންޑު

ރާއްޖެއަށް ލޯނާއި ދަރަނި  ،މި ފަންޑުގެ ސަބަބުން ޖީލުތަކުެގ މެދުގައި ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމުގެ އިތުރަށް

 .ދޫކުރާ ފަރާތްތަކުގެ އިތުބާރު ދެމެހެއްޓުމަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ 

ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ާއމްދަނީ އާއ ސޮވްރިންގ ވަނަ އަހަރު މި ފަންޑަްށ ޖަމާކޮށްފައިވަނީ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ 2018

ގެރެންޓީ ފީ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީ އާއި ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓްގެ ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު 

ތުގައި މިލިއަން ރުފިޔާ ބަޖެޓްގެ ގޮ 855ވަނަ އަހަރު  2018ގެނައުމުން އިތުރަށް ލިބެމުންދާ އާމްދަނީތަކެވެ. އެގޮތުން 

ވަނަ އަހަރަށް  2018މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ޖަމާކޮށްފައެވެ. މިއީ  1,315އަހަރު މި ފަންޑަށް  2018ފާސްކުރި ނަމަވެސް 
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މިލިއަން  336.8ވަނަ އަހަރު ޖަމާކުރެވުނު  2017އިްނސައްތަ އިތުރު އަދަދެކެވެ. އަދި މިއީ  54ބަޖެޓްކުރި އަދަދަށްވުރެ 

 އިތުރު އަދަދެކެވެ. އިންސައްތަ  291ރުފިޔާއަށްވުރެ 

 

މި ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރަން ފެށުމާއިއެކު، ފަންޑް އިތުރުކުރުމަށް ހިރާސް ކުޑަ ފައިނޭޝަލް އިންސްޓްރޫމަންޓްތަކުގައި 

މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ މި ފަންޑުން  537ވަނަ އަހަރު  2018އިންވެސްޓްކުރަންވެސް ވަނީ ފަށާފައެވެ. މިގޮތުން 

 .އިންވެސްޓްކޮށްފައެވެ

ވަނަ އަހަރު މި ަފންޑަށް ަޖމާކުރާ ފައިސާއަކީ ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދައެއްގެ ގޮތުގައި  2018ވަނަ އަހަރާއި  2017

 ދައްކާފައިވާނީ މި ދެ އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އެގޮަތށް ކޮށްފައިާވތީއެވެ. 

ބުކޮށްފައިާވނީ މަތީގައި ެދންނެވުނު ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގަިއ ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަްނޑްގެ ޚަރަދުތައް ހިސާ 2018

ނޑައަޅައިފައިވާ އާމްދަނީތައް ރިކޯޑްކޮށް ފަންޑަށް  ،ކަންތައްތަކުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެެވ. މިގޮތުން އެ ފަންޑަށް ޖަމާކުރުމަށް ކަ

ޓު )ބޭންކް ޓްރާންސްފަރ ކުރާ މިންވަރު ބަޖެޓުގައި ރިކޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ. މި ޓްރާންސްފަރ އަކީ އެއް އެސެޓް އެކައުން

އެކައުންޓު( އިން ައނެއް އެސެްޓ އެކައުންޓް )ސޮވްރިން ޑިވެލޮްޕމަންޓް ފަންޑް އެކައުްނޓް( ައށް ކުރާ ޓްރާންސްފަރ އެއް 

 ކަމުން މިއީ "ޚަރަދެއް" ނޫނެވެ.

 

 
 
  

 



ފައިސާ ލިބުނުގޮތާއި ހޭދަކުރެވުނު ގޮތުގެ ބަޔާނާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް

2017ޖުމްލަ 2017ތިންވަނަ ފަރާތް 2017ސަރުކާރު 2018ޖުމްލަ 2018ތިންވަނަ ފަރާތް 2018ސަރުކާރު 

ރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާ

ީ  14,715,102,919 14,715,102,919 15,755,457,555 1015,755,457,555ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޢާމްދަނ

 2,796,965,488 2,796,965,488 3,141,989,326 3,141,989,326އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ

 3,423,446,902 3,423,446,902 3,314,440,617 3,314,440,617ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް

 6,856,683,626 6,856,683,626 7,617,822,883 7,617,822,883ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް

 77,076,859 77,076,859 76,455,187 76,455,187ރޯޔަލްޓީ

 1,560,930,044 1,560,930,044 1,604,749,542 1,604,749,542އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއުޓީ

ީ  5,232,630,126 5,232,630,126 5,584,260,959 115,584,260,959ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނ

 1,060,924,370 1,060,924,370 1,448,167,096 1,448,167,096އެކިއެކި ޚިދުމަތަށް ނެގޭ ފީ

 389,080,377 389,080,377 410,656,140 410,656,140ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ

 44,833,616 44,833,616 52,773,143 52,773,143ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ

 2,218,022,452 2,218,022,452 2,029,765,488 2,029,765,488ހަރުމުދަލުގެ ޢާމްދަނީ

 243,427,490 243,427,490 277,386,534 277,386,534ޖޫރިމަނާ

 906,918,254 906,918,254 1,051,368,789 1,051,368,789އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ

 369,423,567 369,423,567 314,143,769 314,143,769ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނުހިމެނޭ އެހެނިހެން އާމްދަނ

 34,171,843 34,171,843 43,889,790 1243,889,790ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް

 34,171,843 34,171,843 43,889,790 43,889,790ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ

 1,069,638 1,069,638 3,194,163 133,194,163(އިތުރުވާ ފައިސާ)އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ 

 1,069,638 1,069,638 3,194,163 3,194,163އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ

 343,763,479 343,763,479 819,366,071 14819,366,071ހިލޭ އެހީ

 132,816,583 132,816,583 519,901,925 519,901,925ފައިސާއިން ލިބޭ- ހިލޭ އެހީ 

 207,994,462 207,994,462 299,464,146 299,464,146...ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓް- ހިލޭ އެހީ 

 2,952,435 2,952,435 0 0އެހެނިހެން- ހިލޭ އެހީ 

 4,336,792,604 1,550,263,561 2,786,529,043 5,412,928,184 3,532,699,803 151,880,228,380ބޭރުގެ- ލޯން ނެގުން 

 4,336,792,604 1,550,263,561 2,786,529,043 5,412,928,184 3,532,699,803 1,880,228,380ބޭރުގެ- ދިގުމުއްދަތުގެލޯން ނެގުން 

ް- ކުރުމުއްދަތުގެލޯން ނެގުން   1,598,903,274 1,598,903,274 2,064,298,807 162,064,298,807ޑޮމެސްޓިކ

 933,903,274 933,903,274 2,064,298,807 2,064,298,807ޑޮމެސްޓިކް- ކުރުމުއްދަތުގެލޯން ނެގުން 

 665,000,000 665,000,000ޑޮމެސް- އެހެނިހެން ދިގުމުއްދަތުގެލޯން ނެގުން 

 1,457,737,021 1,457,737,021 1,745,065,769 1,745,065,769އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ

 211,641 17211,641ރާއްޖޭ ފަރާތްތަކަށްދޫކުރާ ލޯނަށް އަނބުރާ ލިބޭ

 1,457,737,021 0 1,457,737,021 1,745,277,410 0 181,745,277,410އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ބަހައްޓާ ފައިސާ

 1,446,539,518 1,446,539,518 1,739,796,501 1,739,796,501އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ބަހައްޓާ ފައިސާ

 11,197,503 11,197,503 5,480,908 5,480,908ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ޑިޕޮސިޓް

ު  8,049,201,349 98,000 8,049,103,349 8,807,390,518 4,000 198,807,386,518މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ

 3,718,747,835 98,000 3,718,649,835 4,025,682,920 4,000 4,025,678,920މުސާރައާއި އުޖޫރަ

 2,887,507,141 2,887,507,141 3,295,439,387 3,295,439,387މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް

 1,442,946,373 1,442,946,373 1,486,268,211 1,486,268,211ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުނަށް ދެއްވާ ފައިސ-ޕެންޝަން

ު  3,150,273,066 3,150,273,066 3,866,348,707 203,866,348,707އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދ

 171,363,857 171,363,857 171,774,016 171,774,016ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 547,697,717 547,697,717 611,271,397 611,271,397އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތީގެ އަގު

 1,438,254,396 1,438,254,396 1,643,989,956 1,643,989,956އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ އަގު

 548,774,245 548,774,245 702,442,424 702,442,424ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހޯދޭ ތަކެތި

 246,333,403 246,333,403 522,415,729 522,415,729ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު

 197,849,447 197,849,447 214,455,185 214,455,185މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު

ު  1,096,946,659 1,096,946,659 1,440,256,927 211,440,256,927ލޯނު ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދ

ް ، އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒ  1,950,794,348 1,950,794,348 3,360,836,048 223,360,836,048ސަރުކާރުންދޭ އެހީ

ާ ް/ލިބިފައިވ  42,503,915 42,503,915 110,463,278 23110,463,278ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުނ

 42,503,915 42,503,915 110,463,278 110,463,278ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން/ލިބިފައިވާ

 391,326,131 391,326,131 433,700,466 24433,700,466ފިކްސްޑް އެސެޓްސް

 1,836,884 1,836,884 907,537 907,537ބިމާއި ޢިމާރާތް

 2,462,685 2,462,685އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް

ް ނޯޓ ް ތަފްޞީލ

21 ަބާޔްނަތްއ ާމލީ ައަހުރެގ ަވަނ2018



2017ޖުމްލަ 2017ތިންވަނަ ފަރާތް 2017ސަރުކާރު 2018ޖުމްލަ 2018ތިންވަނަ ފަރާތް 2018ސަރުކާރު 

ރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާ
ް ނޯޓ ް ތަފްޞީލ

 327,607,306 327,607,306 421,181,688 421,181,688ފަރުނީޗަރު، މެޝިނަރީ އަދި އިކުއިޕްމަންޓް

ނޑާއި ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު  59,419,255 59,419,255 11,611,241 11,611,241އެއްގަމާއި ކަ

ާ  5,812,075,219 1,550,165,561 4,261,909,658 6,731,233,495 3,532,695,803 253,198,537,691ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދ

 7,540,936 7,540,936 20,479 20,479ބިނާކުރުން، އާކުރުން، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

 1,106,208,154 314,333,179 791,874,974 1,478,212,518 83,379,835 1,394,832,683ބިމާއި އިމާރާތް- ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު

 4,693,235,266 1,235,832,382 3,457,402,884 5,241,384,497 3,449,315,968 1,792,068,529އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ އިމާރާތްކ-ޕްރޮޖެކްޓްޚަރަދު

 5,090,863 5,090,863 10,695,377 10,695,377ޕްރޮޖެކްޓް ރިކަރަންޓް އެކުއިޒިޝަން

 920,624 920,624ވެހިކަލް ގަތުމުގެ ޚަރަދު- ޕްރޮޖެކްޓް ޚަރަދު

ު  773,432,691 773,432,691 1,115,621,093 261,115,621,093އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދ

 53,287,539 53,287,539 60,258,375 60,258,375ޓްރާންސިޝަން ފޭސް. އެސް.އޭ.ޕީ)ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

 549,158,849 549,158,849 507,985,469 507,985,469އިންވެސްޓްމަންޓް-ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނި

'  121,818,000 121,818,000 306,860,455 306,860,455އެފް އިން ކުރާ އިންވަސްޓްމަންޓް.ޑީ.އެސް

 49,168,304 49,168,304 240,516,794 240,516,794އެހެނިހެން އިންވެސްމަންޓް

 1,048,831,367 1,048,831,367 1,106,247,627 271,106,247,627ބޭރުގެ- ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 

 1,048,831,367 1,048,831,367 1,106,247,627 1,106,247,627ބޭރުގެ- ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން

ް ް-ކުރުމުއްދަތު ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުނ  1,355,522,830 1,355,522,830 525,974,349 28525,974,349ޑޮމެސްޓިކ

 818,696,381 818,696,381 0 0ޑޮމެސްޓިކް-ކުރުމުއްދަތު ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން

 536,826,449 536,826,449 525,974,349 525,974,349ޑޮމެސްޓިކް-ދިގުމުއްދަތު ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން

ު  2,105,204,019 2,105,204,019 2,294,174,134 2,294,174,134އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ކުރާ ޚަރަދ

 706,167,532 706,167,532 781,421,256 29781,421,256ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯން

 1,384,501,898 1,384,501,898 1,495,036,631 301,495,036,631އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ބަހައްޓާ ފައިސާ

 14,534,589 14,534,589 17,716,247 3117,716,247ޚާއްޞަ ޚިދުމަތުގެ ޑިޕޮސިޓް

 584,440,802 584,440,802 575,061,084 575,061,084ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީ
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 ބަޖެޓާއި އާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ބަޔާނާއި ގުޅޭ ނޯޓުތައް 

ް 2018ޚަރަދު /އާމްދަނ2018ީރިވައިސްކުރި ބަޖެޓް 2018ފާސްކުރި ބަޖެޓް ނޯޓްތަފްޞީލ
 ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި ލިބުނު 

އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު

ީ               420,624,218     21,333,794,619       3221,754,418,837އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނ

              467,081,475     15,833,907,292       16,300,988,767ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޢާމްދަނީ

              (19,805,097)      5,452,814,193        5,433,009,096ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ

              (23,468,816)         43,889,790         20,420,974ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް

               (3,183,343)          3,183,343އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ

ޭ               (47,645,688)        169,491,216         33121,845,527ޓްރަސްޓް ފަންޑްތަކަށް ލިބ

                  15,000             15,000ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޢާމްދަނީ

              (48,338,977)        166,499,314         118,160,337ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ

                 164,041            164,041ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް

                 523,948          2,982,202          3,506,150ހިލޭ އެހީ

                   (9,700)             9,700(އިތުރުވާ ފައިސާ)އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ 

ޭ              (577,005,208)        610,361,613         3433,356,405ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބ

             (569,407,971)        593,614,376         24,206,405ހިލޭ އެހީ

               (7,597,237)         16,747,237          9,150,000އެހެނިހެން އާމްދަނީ

ޭ               477,154,946        223,185,366         35700,340,312މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށް ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބ

              477,154,946        223,185,366         700,340,312ހިލޭ އެހީ

ަ            (1,224,715,538)     25,473,386,478       26,480,539,625       3624,248,670,940އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމްލ

           (2,036,848,617)     17,883,833,166       18,556,925,775       15,846,984,549ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ

             (103,713,032)      9,112,484,138        9,417,104,898        9,008,771,106މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

             (405,554,071)      3,823,956,123        4,174,724,263        3,418,402,052އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

               (3,734,614)      1,440,256,927        1,445,908,643        1,436,522,313ލޯނު ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު

           (1,456,158,571)      3,383,147,649        3,392,052,660        1,926,989,078ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް

              (67,688,330)        123,988,330         127,135,311         56,300,000އެހެނިހެން ޚަރަދު

              603,051,145      3,936,955,285        4,101,843,628        4,540,006,430ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

            3,457,197,503        426,864,036        2,385,958,056        3,884,061,539ބިމާއި ޢިމާރާތް

           (2,453,198,756)      2,453,200,756         678,779,182              2,000ބިނާކުރުން، އާކުރުން، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

             (400,947,603)      1,056,890,494        1,037,106,390         655,942,891އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

             (190,918,065)      3,652,598,026        3,767,246,899        3,461,679,961ލޯން އަނބުރާދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފަރ

              534,049,250        525,974,349         527,297,915        1,060,023,599ޑޮމެސްޓިކް-ކުރުމުއްދަތު ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން

               17,476,373      1,106,247,627        1,106,892,099        1,123,724,000ބޭރުގެ- ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން 

               22,561,947         10,266,794          32,828,741         32,828,741ބޭރުގެ މުއައްސަސާތަކުގައި ބެހެއްޓޭ ކެޕިޓަލް

             (460,157,204)      1,315,260,825        1,315,364,446         855,103,621ސޮވެރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ

             (304,848,431)        694,848,431         784,863,698         390,000,000ސަރުކާރުން ދޫކުރާ ލޯން

              400,000,000          54,523,323         400,000,000ބަޖެޓެޑް ޕްރޮވިޝަންސް

ު              (111,186,676)        210,886,743         210,886,743         3799,700,067ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދ

              (54,843,339)        147,112,794         147,112,794         92,269,455ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ

               (5,865,191)         23,082,273          23,082,273         17,217,082މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

               (9,218,086)         43,096,800          43,096,800         33,878,714އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

              (39,773,134)         80,933,721          80,933,721         41,160,587ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް

                  13,072             13,072އެހެނިހެން ޚަރަދު

                 (564,966)          7,995,578           7,995,578          7,430,612ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

                 375,495          6,755,117           6,755,117          7,130,612ބިމާއި ޢިމާރާތް

                 (390,461)           690,461             690,461            300,000ބިނާކުރުން، އާކުރުން، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

                 (550,000)           550,000             550,000އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

              (55,778,371)         55,778,371          55,778,371ލޯން އަނބުރާދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފަރ

               55,778,371        (55,778,371)          (55,778,371)ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯން 

ު              (104,518,138)        130,035,543         130,035,543         3825,517,405ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދ

              (77,082,523)        102,100,928         102,100,928         25,018,405ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ
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ް 2018ޚަރަދު /އާމްދަނ2018ީރިވައިސްކުރި ބަޖެޓް 2018ފާސްކުރި ބަޖެޓް ނޯޓްތަފްޞީލ
 ފާސްކުރި ބަޖެޓާއި ލިބުނު 

އާމްދަނީއާއި ހިނގި ޚަރަދުގެ ތަފާތު

              (16,754,237)         18,800,237          18,800,237          2,046,000މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

              (60,194,818)         83,167,223          83,167,223         22,972,405އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

                 (133,468)           133,468             133,468ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް

              (27,435,615)         27,934,615          27,934,615            499,000ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

               (1,506,990)          2,005,990           2,005,990            499,000ބިމާއި ޢިމާރާތް

              (25,928,625)         25,928,625          25,928,625ބިނާކުރުން، އާކުރުން، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

ު               477,676,166        222,664,146         222,664,146         39700,340,312މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދ

              (11,709,166)         89,415,010          89,415,010         77,705,844ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ

              (19,132,394)         19,132,394          19,132,394މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

                7,423,228         70,282,616          70,282,616         77,705,844އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

              489,385,332        133,249,136         133,249,136         622,634,468ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

              601,794,728         601,794,728ބިމާއި ޢިމާރާތް

              (63,936,361)         84,776,101          84,776,101         20,839,740ބިނާކުރުން، އާކުރުން، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

              (48,473,035)         48,473,035          48,473,035އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ު            (1,429,045,547)      4,296,872,120        4,296,872,120        402,867,826,573މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދ

              (21,015,085)         21,015,085          21,015,085ޖުމްލަ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ

               (5,754,714)          5,754,714           5,754,714މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

              (15,260,371)         15,260,371          15,260,371އިދާރީ ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

           (1,376,978,278)      4,244,804,851        4,244,804,851        2,867,826,573ޖުމްލަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

            2,849,866,575        2,849,866,575ބިމާއި ޢިމާރާތް

           (4,244,804,851)      4,244,804,851        4,244,804,851ބިނާކުރުން، އާކުރުން، އިތުރަށް ފުރިހަމަކުރުން

               17,959,998         17,959,998އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

              (31,052,184)         31,052,184          31,052,184ލޯން އަނބުރާދެއްކުމާއި ޓްރާންސްފަރ

              (31,052,184)         31,052,184          31,052,184ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯން 

ް              (534,049,250)       (525,974,349)         (527,297,915)       (1,060,023,599)41ޑޮމެސްޓިކް-ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުނ

             (500,000,000)         (500,000,000)ޑޮމެސްޓިކް-ކުރުމުއްދަތު ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން

              (34,049,250)       (525,974,349)         (527,297,915)         (560,023,599)ޑޮމެސްޓިކް-ދިގުމުއްދަތު ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން

              (17,476,373)     (1,106,247,627)       (1,106,892,099)       (1,123,724,000)42ފޮރިން-ލޯން އަނބުރާދެއްކުން 

              (17,476,373)     (1,106,247,627)       (1,106,892,099)       (1,123,724,000)ބޭރުގެ- ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން

           (2,545,101,611)      5,412,928,184        432,867,826,573އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކަށްލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ

           (2,545,101,611)      5,412,928,184        2,867,826,573ބޭރުގެ- ދިގުމުއްދަތުގެލޯން ނެގުން 

ް               421,305,537      2,064,298,807        442,485,604,344ޓްރެޜަރީ ބިލް އާއި ބޮންޑް ފަދަ ތަކެތިނ

              421,305,537      2,064,298,807        2,485,604,344ޑޮމެސްޓިކް- ކުރުމުއްދަތުގެލޯން ނެގުން 
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P-PO0001-001ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް
ރައީސް އޮފީހުގައި ލިފްޓެއް 

ބެހެއްޓުން
108,596 

 108,596ޖުމުލަ

 3,985,326މުރައިދޫގޭ ލިފްޓް ބެހެއްޓުން.ހP-PO0001-002ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީގެ

 3,985,326ޖުމުލަ

P-MCS001-005މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް
ކަސްޓަމްސް ނޯތް ރީޖަން ހެޑް 

އޮފީސް
9,500,000 5,918,690 

 130,040 245,356ހަނިމައިދޫ.ހދ-އޮފީސް ބްލޮކP-MCS001-006ްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް

 2,801,686 800,000އުލިގަމު އޮފީސް އިމާރާތް އެޅުން.ހއP-MCS001-008މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް

 8,850,416 10,545,356ޖުމުލަ

 2,580,776 4,581,257ކަޅުތުއްކަލާކޮށި އާމަރP-MNDF02-004ީމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

P-MNDF03-013މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
މާފިލާފުށި ކޮމްޕޯސްޓް ޓްރޭނިންގ 

ސެންޓަރ
4,784,916 

ރޑް ޢިމާރާތP-MNDF03-014ްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް  1,727,040ކޯސްޓްގާ

P-MOD002-001މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
ބަންޑާރަކޮށި އެލްޝޭޕް އިމާރާތް 

އަޕްގްރޭޑ
1,575,000 1,256,628 

P-MOD005-001މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
 ބުރި އެކޮމަޑޭޝަން 8ބަންޑާރަކޮށި 

އިމާރާތ
66,886,040 82,888,715 

P-MOD007-001މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް
 ބުރި ފަޔަރ 3އެމްއެންޑީއެފް ގެ 

އިމާރާތް
12,293,309 9,548,935 

 1,985,150 2,060,691(ގަން.ސ)އޮފިސަރސް މެސް P-MOD008-001މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

 302,384 320,527 ބުރި ފަޔަރ އިމާރާތ2ްތިނަދޫ .ގދP-MOD009-001މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

 1,767,045 7,283,176 ބުރި ފަޔަރ އިމާރާތ2ްހުޅުމީދޫ .ސP-MOD010-001މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް

 105,114,548 96,727,040ޖުމުލަ

 199,978 213,238ދިޔަމިގިލީ.ކައުންސިލް ބޮޑުކުރުން ތP-MHA014-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް

P-MHA015-002މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ދިއްދޫ .ހއ

ގަބުރުސްތާނުވަށާފާރާއިވެލިލުން
1,686,875 

P-MHA018-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
ކުޅުދުއްފުށީ ލޯކަލްމާރކޭޓް .ހދ

އެޅުން
1,482,663 1,436,222 

P-MHA019-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމްއެފެއާޒް
-އަތޮޅުކައުންސިލް އާއިމާރާތް

ކުޑަހުވަދޫ.ދ
3,570,352 3,245,951 

 4,882,150 6,953,128ޖުމުލަ
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ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS01-007

މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓާ ސެކިއުރިޓީ 

ވޯލް
8,000,000 1,956,865 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS01-010 ް998,999 1,000,000މާފުށި.ކ-  އާމަރީ އިމާރާތ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS02-003

-ކުޑަކުދިންގެ ޑިޓެންޝަން ސެންޓާ

ކާށިދޫ
1,325 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS02-004ް1,210,015 1,000,000މާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުނ 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS02-005

 މީހުންގެ ޖަލެއް 700ކާށިދޫގައި .ކ

ހެދުން
697,999 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS02-006

. މާފުށީ ޖަލުގެ އިންފްރާސްޓް

އަޕްގްރޭޑް
3,200,000 3,082,738 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS06-001

އައްސޭރި -ފެންރައްކާކުރާނެ ނިޒާމް

ޖަލު
600,000 600,000 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS10-002

އަޙްލުވެރިމޒ،ހުޅުމާލެޑިޓެންޝަން 

ރޑ އަޕްގް
500,000 488,985 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS17-001

މަރުގެޙުކުމް ތަންފީޒުކުރާނެ 

ތަނެއްހެދުން
272,067 76,512 

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕެނިޓެންޝަރީ އެންޑް 

ރީހެބިލިޓޭޝަން ސަރވިސަ
P-DPRS28-001

މާފުށީޖަލުމެޑިކަލްޕޯސްޓް،ކްރައިސިސް

ކެއަރ
3,500,000 

 9,113,438 18,072,067ޖުމުލަ

 5,931,743 2,900,000ހުޅުމާލެ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނP-MPS001-012ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

 313,211މަޑިފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން.ތP-MPS001-014މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

 313,211ވިލުފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން.ތP-MPS001-015މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

P-MPS001-100މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް
ސީސީޓީވީ ނެޓްވާރކް 

އެކްސްޕޭންޝަން
4,000,000 5,223,428 

 10,856,750 4,000,000ފޮރެންސިކް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމP-MPS004-001ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

 5,773,881 5,000,000 ބުރީގެ ޢިމާރާތ10ްފޯވިންޑްގައި .ހP-MPS005-400މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

ރޑިންގ ސިސްޓަމP-MPS010-001ްމޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް  1,930,935 1,500,000ވީޑިއޯ ރެކޯ

P-MPS010-003މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް
އިންވެސްޓިގޭޝަން ސެކްޓަރ 

ޑިވެލޮޕަމްންޓް
20,960,419 

P-MPS012-001މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް
-ޖުވެނައިލް ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރ

ދޫނިދޫ.ކ
3,373,809 

P-MPS016-001މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް
ހޯރަފުށި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން .ހއ

އިމާރާތް
1,675,638 8,611,328 

 4,221,192 2,000,000މާލެ- ފިއުޝަން ސެންޓަރ P-MPS021-001މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

 64,136,098 24,449,447ޖުމުލަ

P-MOE076-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން
ޑިޖިޓަލް ސްކޫލް އިނީޝިއޭޓިވް 

ޕްރޮޖެކްޓް
77,601,403 

 77,601,403ޖުމުލަ
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P-MOE001-006އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ފުނަދޫ ސްކޫލް ކްލާސްރޫމް .ށ

އިމާރާތްކުރުނ
16,455 

P-MOE001-023އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް .ރ

އޮޑިޓޯރިޔަމ
2,000,000 2,275,059 

P-MOE001-054އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 ބުރި 3މިލަންދޫ ސްކޫލް .ށ

އިމާރާތާއި ހޯލް
2,646,276 1,286,128 

 218,743ސީ ހޯލް.އީ.އޭ.ހދP-MOE001-062އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 241,621 ކްލާސްރޫމ6ްތުޅާދޫ ސްކޫލް .ބP-MOE001-066އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

ނޑުދޫ ސްކޫލް . ތP-MOE001-071އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު  764,896 2,250,000 ކުލާސްރޫމ3ްކަ

 163,203 167,414ސީ ހޯލް.އީ.އޭ.ތP-MOE001-072އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE001-073އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
- ކްލާސްރޫމް 8އިސްދޫ ސްކޫލް .ލ

2 ފޭސް 
91,558 91,558 

P-MOE001-074އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 12އަތޮޅު މަދަރުސާ .ގދ

ކްލާސްރޫމް
12,608 

 1,461,486 1,452,200އޭއީސީ.ގއ-ކްލާސް ރޫމP-MOE001-0993ްއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 461,546ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް.ހދ-ކްލާސްރޫމP-MOE001-105ްއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 42,506 221,984ދިއްގަރު ސްކޫލްގެ މަޝްރޫއު.މP-MOE001-116އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 28,938އޭއީސީ އޮފީސް ޢިމާރާތް.ލP-MOE001-117އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 103,773އޮމަދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ ޢިމާރާތް.ތP-MOE001-121އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 230,190 ކްލާސްރޫމ6ްމާއެނބޫދޫ .ދP-MOE001-122އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 156,068 153,314 ކްލާސްރޫމ6ްދިއްފުށި ސްކޫލް .ކP-MOE001-124އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 11,708 182,534ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ހޯލް.ރP-MOE001-126އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 232,681ހޯރަފުށި މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލް.ހއP-MOE001-127އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE001-133އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 ކްލާސް 4ނިލަންދޫ ސުކޫލް .ގއ

ރޫމް
2,482,514 

 3,991,103 1,713,258ހޯޑެއްދޫ ސުކޫލް އިމާރާތްކުރުން.ގދP-MOE001-136އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE001-138އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
-ބުރީ އިމާރާތ3ްއޭއީސީ .ގދ

ކްލާސް ރޫމ12ް
531,717 

P-MOE001-140އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 8ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް .ސ

ކްލާސް ރޫމް
359,967 1,957,520 

 8,652,348 4,221,900 ކްލާސްރޫމ12ްފޭދޫ ސްކޫލް .ސP-MOE001-141އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 365,921ކްލާސް ،ހޯލ6ްހަނިމާދޫ ސްކޫލް .ހދP-MOE001-144އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE001-145އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ކްލާސް 10އިހަވަންދޫ ސްކޫލް 

ބުރި ޢިމާރާތ2
603,513 4,829,110 
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P-MOE001-149އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ބުރި 3ކްލާސް 9ގުރައިދޫ ސްކޫލް .ކ

ޢިމާރާތް
179,998 

P-MOE001-151އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 ކްލާސްރޫމާއި 8ގާފަރު ސްކޫލް .ކ

ވަށާފާރު
376,335 188,167 

P-MOE001-161އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މ .ތ.އ.ފ

ލެބް،މަލްޓިޕާޕަސްހޯލ2ްކްލާސް،8
4,915,723 6,399,349 

P-MOE001-162އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ތުރާކުނު ސްކޫލް .ހއ

އޭވީރޫމް،ސައިންސްރޫމް
1,900,000 1,446,348 

P-MOE001-163އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ވަށަފަރު ސްކޫލް .ހއ

އޭވީރޫމް،ސައިންސްރޫމް
1,900,000 284,174 

 1,264,321 1,620,000 ކްލާސްރޫމ2ްނަރުދޫ ސްކޫލް .ށP-MOE001-164އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE001-165އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މަޑިފުށި ސްކޫލް .ތ

ކްލާސްރޫމްޤާއިމްކުރުން
3,150,000 1,290,871 

P-MOE005-300އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
.-މޯލްޑިވް އެޑިޔުކޭޝަން ޑިވެލޮޕް

ސީ.އެލް
5,970,895 3,169,969 

P-MOE021-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
އަތޮޅު ތައުލީމީމަރުކަޒު ހޯލް .ކ

އިމާރާތް
251,677 81,652 

P-MOE022-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 5ބޮޑުފޮޅުދޫ މަދަރުސާ .އއ

ކުލާސްރޫމް
215,678 194,959 

P-MOE026-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ހިތަދޫ ސްކޫލް މަލްޓި .ސ

ކްލާސ4ޕާޕަސްހޯލް،
596,747 1,387,604 

P-MOE027-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 ބުރި 3އަތޮޅު މަދަރުސާގައި .ސ

ޢިމާރާތް
1,504,991 3,520,513 

P-MOE030-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މޭނާ ސްކޫލް ކެމްޕަސް އަކަށް 

ބަދަލު ކުރުނ
450,358 269,532 

P-MOE032-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 ބުރި 4ފުވައްމުލަކު އެޗްއޭއެސް .ޏ

ޢިމާރާތ
126,040 

P-MOE033-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ފިނޭ ސްކޫލް ސްޓާފްރޫމް އަދި .ހދ

ވަށާފާރު
1,191,308 1,291,332 

 292,118 87,240އުތީމު އެމްޓީއޭ.ހއ-ކުލާސް ރޫމP-MOE034-0014ްއަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE035-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ތުރާކުނު.ހއ-ކްލާސް،ވަށާފާރ2ު  

މަދަރުސާ
370,298 

P-MOE036-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ކުލާސް 3-ނެއްލައިދޫ.ހދ

ރޫމް،ސައިންސް ލެބް
88,908 

 3,657,228 1,986,338 ކުލާސް ރޫމ10ްމަކުނުދޫ .ހދP-MOE037-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE038-002އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 ކްލާސްރޫމް، 2ޅައިމަގު ސްކޫލް .ށ

ފާޚާނާ
124,916 369,593 

 160,169 334,179 ކްލާސްރޫމ8ްއިގުރައިދޫ ސްކޫލް .ރP-MOE039-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE040-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ސީ މަލްޓި ޕާރޕޯސް ހޯލް .އީ.އޭ.ރ

(މީދޫ.ރ)
340,228 663,625 

P-MOE043-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މާވަށު ސްކޫލް .ލ

ކްލާސް،މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލ5
2,591,569 5,180,558 

 259,278 259,278 ކްލާސް ރޫމ6ްވޭމަންޑޫ ސްކޫލް .ތP-MOE045-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 774,732 498,585 ކްލާސް ރޫމ6ްމަގޫދޫ ސްކޫލް .ފP-MOE047-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
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P-MOE048-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
-އިފްތިތާހް މަދަރުސާ

ކްލާސް،ސްޓާފް،އޭވ10ީ
2,987,829 5,874,244 

P-MOE049-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މުރައިދޫ ސްކޫލް .ހއ

ކްލާސް،ސައިންސް ލެބ2ް
93,514 604,414 

P-MOE050-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 4ވަށަފަރު .ހއ

ކްލާސްރޫމް،ކޮންޕިއުޓާ ލެބް
137,072 

P-MOE053-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
 2ކެދިކުޅުދޫ ސްކޫލް .ނ

ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް
248,551 2,107,835 

P-MOE055-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ބުރި 2ކްލާސް 6އަތޮޅު މަދަރުސާ .ފ

އިމާރާތް
487,996 836,806 

P-MOE056-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ބުރި 3ކްލާސް 6އަބޫބަކުރު ސްކޫލް 

ޢިމާރާތް
1,895,362 2,600,726 

 6,000,000 ކްލާސްރޫމ3ްކުޑަހުވަދޫ އޭއީސީ .ދP-MOE057-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE059-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ކްލާސް އަދި 5ދަނބިދޫ ސްކޫލް .ލ

ސްޓާފްރޫމް
215,678 152,789 

P-MOE061-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
އަތޮޅު މަދަރުސާ.ގދ-ކްލާސްރޫމ8ް  

2ފޭސް
1,285,539 3,635,965 

P-MOE074-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ސްކޫލްތަކުގައި އަލިފާންނިވާ ނިޒާމް 

ގާއިމ
3,000,000 102,588 

P-MOE075-001އަތޮޅުތަކުގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
ޕްރީސްކޫލް ދަރިވަރުންގެ ޕްލޭއޭރިއާ 

ތަރައ
3,000,000 560,639 

 79,710,939 65,967,303ޖުމުލަ

P-MOE001-079މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
މަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް 

އިސްލާމިއްޔާ
1,534,597 

P-MOE001-111މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
-އެސް ބްލޮކް އަލުން ޢިމާރާތް

އަމީނިއްޔާ
35,742,496 31,466,841 

 43,129ޢިމާދުއްދީން ސްކޫލް އެނެކްސP-MOE001-150ްމާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 500,000ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އާއިމާރާތP-MOE063-001ްމާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު

P-MOE064-001މާލޭގައި ސްކޫލް ޢިމާރާތް ކުރުމުގެ ޚަރަދު
އިސްކަންދަރު - ފަންގިފިލ2ާއިތުރު 

ސްކޫލް
450,000 700,018 

 32,209,988 38,227,093ޖުމުލަ

P-MHE001-100ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން
އެންހޭންސިން އެމްޕްލޯއިމަންޓް 

ޕްރޮޖެކްޓް
172,373 

 172,373ޖުމުލަ

P-CHE001-004މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ
އެސްގެ ސަވައިވަލް .އެމް.ސީ

ސެންޓަރ
187,567 

 440,520މެޑިކަލް ސްކޫލް ޤާއިމްކުރުނP-CHE001-006ްމޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ

P-MNU003-001މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ
ބުރީގެ ކުލާސް 3ކުޅުދުއފުށީގަ .ހދ

ބްލޮކެއް
2,032,966 2,253,804 
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P-MNU004-001މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ
ހިތަދޫ އޮފީސް،ދަރިވަރުންގެ .ސ

ކޮމަން ރޫމް
5,709,795 2,843,267 

P-MNU007-001މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ
ކުޅުދުއްފުށި ކެމްޕަސްގައި .ހދ

އޮޑިޓޯރިއަމ
2,257,239 476,614 

P-MNU008-001މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ
- ލަރނިންގ ސެންޓަރ 

ކެނދިކުޅުދޫ.ނ
252,753 126,376 

 5,887,629 10,693,273ޖުމުލަ

P-MFT007-004ކޮލެޖް އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް
 ބުރީގެ ވަގުފް 7)ސަނާ ޢިމާރާތް 

(ޢިމާރާތް
5,000,000 5,000,000 

 5,000,000 5,000,000ޖުމުލަ

 249,372ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް.ހދP-MOH001-014މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ

P-MOH001-022މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
ފެހެންދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު .ބ

ޢިމާރާތްކުރުން
1,147,500 1,088,338 

 150,842 83,304ކޮމަންޑޫ ސިއްޙީމަރުކަޒު.ށP-MOH007-089މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ

P-MOH007-112މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
ނޮޅިވަރަމް އެޗްސީ .ހދ

ގަރާޖް،ލޯންޑްރީ
54,358 54,358 

P-MOH007-117މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
ނޑުހުޅުދޫހެލްތުސެންޓަރއެކްސް ގއކަ

ޓެންޝަން
126,920 701,145 

P-MOH007-118މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
މިލަންދޫ ހެލްތުސެންޓަރ .ށ

އެކްސްޓެންޝަން
116,979 116,979 

P-MOH007-119މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
 6އުނގޫފާރު ހޮސްޕިޓަލު .ރ

ޕްރައިވެޓް ރޫމް
3,786,368 1,905,089 

P-MOH007-120މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
ޚާއްޞައެހީމަރުކަޒުބަދިގެ،ލޯންޑްރީ،ޕި

ޒިއޯ
81,905 

P-MOH007-121މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
ތަކަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒު .ހއ

ލެބޯރޓްރީ
1,125,900 1,039,364 

P-MOH007-122މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
ތުރާކުނު ޞިއްޙީމަރުކަޒު . ހއ

ލެބޯޓަރީ
1,125,900 629,522 

P-MOH007-123މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
އިސްދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒު .ލ

އަޕްގްރޭޑްކުރުން
176,331 

 1,682,647 400,913ހިންނަވަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒު.ޅP-MOH070-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ

P-MOH073-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
-ބެޑް ލިފްޓް& އެކްސްޓެންޝަން

އޭއެޗް.ޅ
498,139 

P-MOH074-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
ފަރެސްމާތޮޑާ ޞިއްޙީ މަރުކަޒް 

ބޮޑުކުރުން
126,920 234,137 

P-MOH092-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް .ފ

އެކްސްޓެންޝަން
365,966 3,031,464 

P-MOH108-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް ފެމިލީ
ޓަނުގެ ފެން އުފައްދާ ޕްލާންޓެއ20ް  

ބެހައް
852,473 70,875 

 11,710,508 9,313,501ޖުމުލަ
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P-IGMH01-002އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ރެސްޕިރޭޓްރީއަދިޕަލްމޮނަރީ 

ޑިޕާޓްމަންޓް
28,813,627 28,755,042 

P-IGMH01-004އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
- ނެޝަނަލް އޯތޮޕެޑިކް ސެންޓަރ 

ކެތު ލެބް
12,464,625 

P-IGMH01-005އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
- ޕީޑިއެޓްރިކް އައިސީޔޫ 

އައިޖީއެމްއެޗް
6,509,700 

P-IGMH01-006އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ޓްވިން 

ކިއުބިކަލްސް
12,479,686 

P-IGMH01-007އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
/ އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން 

ސީ.އެޗް.އާރް
5,854,977 

 12,638,026އާރު.އޯބީޖީ އP-IGMH01-008ީއިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

P-IGMH01-009އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ޕްރައިވެޓް ރޫމްސް ޓްވިން 

ރޑް ރޫމްސް ޝެއާ
13,073,820 

P-IGMH06-001އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
-އާރް އެކްސްޓެންޝަން.އީ

އައިޖީއެމްއެޗް
26,736,266 21,506,017 

 22,675,361ނޭޝަނަލް ޔޫރޯ ރީނަލް ސެންޓަރP-IGMH17-001އިންދިރާ ގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް

 50,261,059 141,246,088ޖުމުލަ

P-MOT001-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާރޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ
ފަޅ20ުހެކްޓަރއަށްވުރެ ބޮޑު 10   

ހިއްކުން
107,940,000 

 107,940,000ޖުމުލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS001-013ް34,344 725,081ހުޅުމާލޭ ސިންތަޓިކް ޓްރެކްއެޅުނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-002

ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ފ

ޤާއިމްކުރުން
41,254 41,254 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-003

އޭދަފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ބ

ޤާއިމްކުރުން
50,779 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-004

ތިމަރަފުށި ކުޅިވަރާ ޒުވާނުންގެ .ތ

މަރުކަޒ
212,214 730,626 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-005

ހިތަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ސ

ޤާއިމްކުރުން
667,888 105,771 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-008ު3,750,205 3,709,688ހުޅުމާލެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-01013,023ވިލިނގިލި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު.ގއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-011

ދިއްދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ހއ

ޤާއިމްކުރުން
985,429 744,849 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-013

މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު 

ތަރައްޤީކުރުން
45,050 506,701 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-016

ފުނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ށ

ޤާއިމްކުރުން
49,408 516,859 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-01755,284ހިންނަވަރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު.ޅ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-020

ހޯރަފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ހއ

ޤާއިމްކުރުން
714,710 1,021,400 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-021

ދުވާފަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ރ

ޤާއިމްކުރުން
529,000 88,441 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-022

ކިނބިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ތ

ޤާއިމްކުރުން
287,979 179,643 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-023398,978 166,713މަޑިފުށީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު.ތ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-0281,201,284 1,050,000ހުޅުދުއްފާރު އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒް.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-031

ކުޅުދުއްފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ހދ

ޤާއިމް
669,365 973,552 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-0324,469,529 1,200,000ކުޅުދުއްފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު.ހދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-033ު1,653,597 1,430,785ވިލިމާލެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS002-034

ކުޑަފަރީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު .ނ

ތަރައްޤީ
307,461 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-012ނޑު ތަރައްޤީކުރުން.ރ  355,395 950,000ވާދޫ ބޯޅަދަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-016

ވާދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ގދ

ޤާއިމްކުރުން
363,435 26,109 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-017ނޑު ތަރައްޤީކުރުން.ކ  1,289,068 1,006,722ހުރާ ފުޓްބޯޅަދަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-018

ނޮޅިވަރަންފަރު ފުޓްބޯޅަ .ހދ

ގްރައުންޑް
623,225 553,256 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-021

އުނގޫފާރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ރ

ޤާޢިމްކުރުން
42,579 70,309 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-025

ގައްދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ގދ

ޤާއިމްކުރުން
15,887 788,656 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-027920,328 999,067ތަކަންދޫ ފުޓްބޯޅަ ގްރައުންޑް.ހއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-0291,500,000ހެނބަދޫ ފުޓްބޯޅަ ގްރައުންޑް.ނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-031

މާމެންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ގއ

ޤާއިމްކުރުން
69,365 130,996 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-032

ދާންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ގއ

ޤާއިމްކުރުން
85,645 65,049 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS005-033

ހުޅުދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ސ

ޤާއިމްކުރުން
426,913 41,673 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-001

ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ގދ

ޤާއިމްކުރުން
2,000,000 2,579,958 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-005

ގަން ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ލ

ޤާޢިމްކުރުން
1,000,000 1,674,636 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-00670,946 1,202,786ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމް.ޏ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-009

ކަލައިދޫ ސްޕޯޓްސް .ލ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
266,061 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-010

ކުނބުރުދޫ .އދ

ސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
265,895 99,100 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-011

ރަކީދޫ .ވ

ސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,200,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-015

ހިރިމަރަދޫސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓް.ހދ

ރަކްޗަރ
750,000 893,520 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-017

ފެހެންދޫ ސްޕޯޓްސް .ބ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
89,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-018

މަންދޫ ސްޕޯޓްސް .އދ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,200,000 86,563 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-019

ތިނަދޫ ސްޕޯޓްސް .ވ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,200,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-020

ރިނބުދޫ ސްޕޯޓްސް .ދ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
8,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-021

ވަންދޫ ސްޕޯޓްސް .ތ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,400,000 36,014 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-022

މުންޑޫ ސްޕޯޓްސް .ލ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,300,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-023

ނޑޭ ސްޕޯޓްސް .ގއ ކޮ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,200,000 464,372 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-024

- ޖާގ500ަސިޑިބަރި 

ފުވައްމުލަކުސްޓޭޑިއަމް
900,000 161,775 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-025

ނޑު .ހދ ފިނޭގައި ފުޓްސެލްދަ

ތަރައްޤީކުރުން
1,500,000 160,038 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-026

ނޑު .ހދ ހިރިމަރަދޫ ފުޓްސެލްދަ

ތަރައްޤީ
1,500,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-027

ނޑު .ރ އަނގޮޅިތީމު ފުޓްސެލްދަ

ތަރައްޤީ
1,500,000 244,731 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-028

ނޑު .ބ ދޮންފަނު ފުޓްސެލްދަ

ތަރައްޤީކުރުން
1,500,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-029

މާލެ -ފުޓްބޯލް ޓްރޭނިންގ ސްކޫލް

1ފޭސް
14,500,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-030

މޮޅަދޫ ސްޕޯޓްސް .ހއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
13,889 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-031

ނައިވާދޫ ސްޕޯޓްސް .ހދ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
724,454 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-034

ފޮއްދޫ ސްޕޯޓްސް .ނ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
117,888 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-035

ކިހާދޫ ސްޕޯޓްސް .ބ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
89,040 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-038

ރަތްމަންދޫ .މ

ސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
93,713 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS006-039

ވޭވަށު ސްޕޯޓްސް .މ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
89,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS014-001

ފޮނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ލ

ޤާއިމްކުރުން
69,796 1,025,861 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS015-00179,357 219,765އިހަވަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ހއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS017-001853,902 857,199ނޮޅިވަރަމް ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ހދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS020-001

އަލިފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ރ

ޤާއިމްކުރުން
75,000 33,333 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS021-00152,816 352,816މަޑުއްވަރީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS022-001

ތުޅާދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ބ

ޤާއިމްކުރުން
700,000 74,836 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS023-001

ނައިފަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ޅ

ޤާއިމްކުރުން
112,401 1,096,454 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS025-001

މަހިބަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .އދ

ޤާއިމްކުރުން
800,000 583,713 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS029-001

ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ސ

ޤާއިމްކުރުން
1,025,205 35,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS030-001

މަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ސ

ޤާއިމްކުރުން
1,000,000 347,762 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS031-001

މީދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ސ

ޤާއިމްކުރުން
235,647 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS033-001

ހަނިމާދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ހދ

ޤާޢިމްކުރުން
492,453 486,108 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS034-001712,689 724,792ނޭކުރެންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ހދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS035-001

ކުމުންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ހދ

ޤާޢިމްކުރުން
761,032 477,185 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS036-001695,411 728,329ވައިކަރަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ހދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS037-001

މަކުނުދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ހދ

ޤާއިމްކުރުން
143,109 64,828 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS038-001

ނޑިތީމު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ށ ކަ

ޤާއިމްކުރުން
59,291 90,569 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS039-001

ކޮމަންޑޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ށ

ޤާޢިމްކުރުން
55,052 132,631 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS040-001

ފޯކައިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ށ

ޤާޢިމްކުރުން
124,695 193,213 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS041-00142,314 42,314ކެނދިކުޅުދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS042-001

މަނަދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ނ

ޤާޢިމްކުރުން
88,197 616,032 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS043-001

މިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ށ

ޤާއިމްކުރުން
1,008,560 4,761,368 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS044-00165,827 42,579އިނގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS045-001

މީދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ރ

ޤާޢިމްކުރުން
77,169 548,580 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS046-001

ކުރެންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ޅ

ޤާއިމްކުރުން
24,945 563,028 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS047-001

މާފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ކ

ޤާއިމްކުރުން
70,336 234,749 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS048-001

ތުލުސްދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ކ

ޤާއިމްކުރުން
276,783 469,616 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS049-001

ގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ކ

ޤާއިމްކުރުން
41,519 876,117 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS050-001

ތޮއްޑޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .އއ

ޤާއިމްކުރުން
350,000 375,452 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS051-001

ކޮޅުފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .މ

ޤާއިމްކުރުން
29,837 358,295 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS052-001

މުލައް ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .މ

ޤާއިމްކުރުން
66,224 77,345 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS053-001

ދިއްގަރު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .މ

ޤާއިމްކުރުން
70,902 42,579 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS054-001

ބިލެއްދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ފ

ޤާއިމްކުރުން
94,561 41,254 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS055-001

ގުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ތ

ޤާއިމްކުރުން
67,258 502,695 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS056-001

މާވަށު ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ލ

ޤާއިމްކުރުން
68,787 114,970 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS057-00143,639 43,639ކޮލަމާފުށި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ގއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS058-001600,000ގެމަނަފުށީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ގއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS059-001429,705 333,653ފަރެސްމާތޮޑާ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ގދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS060-0011,280,852 640,426ރަތަފަންދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ގދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS061-001

މަޑަވެލި ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ގދ

ޤާއިމްކުރުން
31,546 210,250 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS062-001

ފިޔޯރީ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ .ގދ

ޤާއިމްކުރުން
93,574 75,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS063-001231,190 343,018މަރަދޫފޭދޫ ސްޕޯޓްސް އެރީނާ.ސ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS068-001

ނޑު ވަށާ  ބޯޅަދަ

ފެންސް،ނެޓްބޯޅަ،ވޮލީކޯޓު
105,670 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS069-001ްނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުނ  7,465ފުޓްބޯޅަދަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS072-001

މާއެނބޫދޫ ކުޅިވަރާ ޒުވާނުންގެ .ދ

މަރުކަޒު
1,644,000 773,972 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS073-001

ބާރަށް ސްޕޯޓްސް .ހއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
964,941 990,575 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS074-001

މިލަދޫ ސްޕޯޓްސް .ނ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
600,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS078-001

ހޯޑެއްދޫ ސްޕޯޓްސް .ގދ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
500,000 1,237,249 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS080-001

ނެއްލައިދޫސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓް.ހދ

ރަކްޗަރ
600,000 770,651 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS081-001

ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް .ށ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
1,000,000 714,998 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS082-001

މާކުރަތު ސްޕޯޓްސް .ރ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
70,394 618,320 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS083-001

ދެއްވަދޫ ސްޕޯޓްސް .ގއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
63,875 959,463 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS085-001

ދިއްފުށި ސްޕޯޓްސް .ކ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
395,336 517,768 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS087-001

ފީއަލީ ސްޕޯޓްސް .ފ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
14,363 42,709 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS088-001

މާފަރު ސްޕޯޓްސް .ނ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
267,500 794,690 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS089-001

ނަޑެއްލާ ސްޕޯޓްސް .ގދ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
113,875 1,059,463 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS093-001

ދަރަވަންދޫ .ބ

ސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
80,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS094-001

ފިއްލަދޫ ސްޕޯޓްސް .ހއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
369,365 275,179 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS095-001

މާބައިދޫ ސްޕޯޓްސް .ލ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
18,591 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS098-001

ލަންދޫ ސްޕޯޓްސް .ނ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
74,067 728,863 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS101-001

މާރަންދޫ ސްޕޯޓްސް .ހއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
750,399 1,213,742 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS102-001

-ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުން

އުކުޅަސް.އއ
270,509 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS104-001

ނޑިދޫ ސްޕޯޓްސް .ދ ބަ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
46,173 46,173 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS108-001

ނިލަންދޫ ސްޕޯޓްސް .ގއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
341,557 287,853 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS112-001

މާޅެންދޫ ސްޕޯޓްސް .ނ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
14,395 614,162 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS114-001

-ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުން

ރަސްމާދު.ރ
93,954 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS115-001

މަތިވެރި ސްޕޯޓްސް .އއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
500,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS116-001

މުރައިދޫ ސްޕޯޓްސް .ހއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
31,811 51,811 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS117-001

ދިޔަމިގިލި .ތ

ސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
800,000 9,220 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS123-001

ފެރިދޫ ސްޕޯޓްސް .އއ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
92,882 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS129-001

މަޑުއްވަރީ .މ

ސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
284,981 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS134-001

ގާދިއްފުށީ .ތ

ސްޕޯޓްސްއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
500,000 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS136-00149,500 249,785.އޮޅުވެލިފުށި ސްޕޯޓްސް އިންފްރާ.ޅ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS138-001

-ސްޕޯޓްސް އެރީނާ ގާއިމްކުރުން

ފެލިދޫ.ވ
1,600,000 1,320,433 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހިއުމަން ރިސޯސަސް، ޔޫތް އެންޑް 

ސްޕޯޓްސް
P-HYS143-001

ފިނޭ ސްޕޯޓްސް .ހދ

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
500,000 71,929 

 76,112,882 63,773,862ޖުމުލަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-004960,655ކުމުންދޫ ބަނދަރު ހެދުން.ހދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-03519,729,221 18,457,312މަޑަވެލި ހޯޑެއްދޫ ކޯޒްވޭ.ގދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-044

ކޮމަންޑޫ ޝީޓް ޕައިލް އަދި .ށ

ތޮށިލުން
11,837,113 34,447,838 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-047

ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު .ގދ

ރިވެޓްމަންޓް
10,549,509 7,862,244 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-050

ހޮޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ނ

މަޝްރޫއު
2,141,540 2,327,798 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-052

ނައިފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ޅ

މަޝްރޫއު
6,981,572 7,871,177 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-054

އިގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ރ

މަޝްރޫއު
29,961,209 18,975,119 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-071

ގައްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ގދ

މަޝްރޫއު
16,689,216 19,525,394 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-073

ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ހދ

މަޝްރޫއު
1,610,219 515,615 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-075

ކުޑަފަރީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ނ

މަޝްރޫއު
854,321 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-089

ފޮއްދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ނ

މަޝްރޫއު
981,536 10,751,889 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-091ނޑުތޮށިލުން.އދ  774,552 1,422,438ފެންފުށި ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-094ނޑުހުޅުދޫ ބޭރުތޮށި.ގއ  17,980,363ކަ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-096

ކުރެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ޅ

މަޝްރޫއު
1,979,768 5,838,207 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-097

ނޑޭ ލަފާފުރުން .ގއ ކޮ

ހައްލުކޮށްދިނުން
1,433,064 2,364,472 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-099

ދަނބިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ލ

މަޝްރޫއު
822,235 9,071,910 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-102

އުތީމު ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ހއ

މަޝްރޫއު
767,891 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-107

ނޑިތީމު ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ށ ކަ

މަޝްރޫއު
11,794,274 4,188,578 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-111

ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ކ

މަޝްރޫއު
1,763,187 18,318,402 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-112

ގާފަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ކ

މަޝްރޫއު
1,789,662 2,816,526 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-113

ދިއްގަރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ .މ

މަޝްރޫއު
1,848,482 1,349,264 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-114

ނިލަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ފ

މަޝްރޫއު
25,941,986 17,186,219 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-115

މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ފ

މަޝްރޫއު
1,838,305 12,949 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-117

މަޑިފުށި ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ތ

މަޝްރޫއު
48,212,864 42,969,581 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-119

މާބައިދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ލ

މަޝްރޫއު
10,192,248 18,303,604 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-121

މަޑަވެލީ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ގދ

މަޝްރޫއު
19,208,900 22,878,556 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-124

ދަނގެތި ބަނދަރު ހެދުމުގެ .އދ

މަޝްރޫއު
17,895,263 21,133,403 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-125

ކެޔޮދޫ ބަނދަރު ފުންކުރުމާއި .ވ

މަރާމާތު
10,000,000 17,960,305 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-131

މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ށ

މަޝްރޫއު
1,702,226 14,937,167 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-134697,910ދަރަނބޫދޫ އެންޓްރާންސް ޗެނަލް.ފ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-1351,177,318ތުރާކުނު ބަނދަރު ނިންމުން.ހއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-137

ތުޅާދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ބ

މަޝްރޫއު
3,010,153 2,450,891 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-138

ހިތަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ލ

މަޝްރޫއު
1,955,223 10,732,848 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-1404,962,375 1,780,422ހުޅުދުއްފާރު ނެރުފައިކަށި ހެދުން.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-1418,250,000ރަސްދޫ ކަންޑުތޮށި ހެދުން.އއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-143

އައިޑީބީ -އަލަށް ހަދާ ބަދަރުތައް

ލޯންއެހީ
20,454,641 8,051,989 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-145

އުނގޫފާރު ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ރ

މަޝްރޫއު
378,581 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-147

ހިމަންދޫގެ ލަފާފުރުން .އއ

ހައްލުކުރުން
2,000,000 106,980 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-148550,331 4,561,829މާކުރަތު ބަނދަރު އެއްގަމުތޮށިލުން.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-1496,525,835 9,835,576ކާށިދޫ ނެރުހެދުން.ކ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-1503,999,183 6,375,920ފޮނަދޫ ބަނދަރު ކީވޯލް ހެދުން.ލ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-151

ތުލުސްދޫ ޖެޓީސަރަހައްދު .ކ

ހިމާޔަތްކުރުން
3,689,217 1,822,213 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-152664,440ދިއްދޫ ލަފާފުރުން ޙައްލުކުރުން.އދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-1531,931,109 888,094ވަށަފަރު ނެރުހެދުން.ހއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-15418,551,344 16,560,550މަހިބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން.އދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE011-155

މަރަދޫ ބަނދަރު .ސ

ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން
12,367,846 3,197,327 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE044-00611,651,308 20,596,170ގުރައިދޫ ބިންހިއްކުން.ތ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE044-0078,572,803 3,485,697މުލީ ބިންހިއްކުން.މ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE044-0153,709,924 20,800,000ފަރެސްމާތޮޑާ ބިން ހިއްކުން.ގދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE044-50080,779 2,191,929ތިނަދޫ ބިންހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު.ގދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE046-006701,696މަންދޫގައި ޖެޓީއެއް ހެދުން. އދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE046-00822,360 659,906ރަކީދޫ ފާލަން އެޅުން. ވ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE046-009

ފިއްލަދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ހއ

މަޝްރޫއު
15,753,949 3,723,852 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE046-01078,192 680,436ޖެޓީއެއް އެޅުން.ރަތްމަންދޫގައި ޓީ.މ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE046-011722,633ހެނބަދޫ ޖެޓީ.ނ 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE046-01213,490 692,393ރަސްގެތީމް ޖެޓީ.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE046-01311,431 663,329ފުޅަދޫ ޖެޓީ.ބ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE046-01433,210 662,829ފެހެންދޫ ޖެޓީ.ބ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE047-017

މަޑިފުށި ހިއްކާފަވާ ސަރަޙައްދު .ތ

ހިމާޔާތ
1,172,933 1,192,257 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-001301,781 12,334,138ކުޅުދުއްފުށި މަގުހެދުން.ހދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-0021,251,335 2,418,504ތިނަދޫ މަގުހެދުން.ގދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-0034,746,919 1,839,239ދިއްދޫ މަގު ހެދުން.ހއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-0043,160 45,659,133ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން.ހދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-00510,659 2,673,360ކުޑަހުވަދޫ މަގުހެދުން.ދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-006213,416 1,745,656ވިލިނގިލި މަގުހެދުން.ގއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-008ް314,210 24,189,896ފުވައްމުލަކު ބޮޑެތިމަގުތައް ހެދުނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-009ް88,004,462 21,564,262މާލޭ މަގުތައް އަޕްގްރޭޑްކުރުނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-01212,785 9,752,923މަހިބަދޫ މަގު ހެދުން.އދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-013235,484 1,659,583ވިލުފުށި މަގުހެދުން.ތ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-014

އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތައް ހެދުން 

(1ފޭސް )
333,782 10,834,593 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE061-01514,640,379ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން.ލ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-002

 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫޢު 600

( (ނޫމަޑި
78,083,966 3,278,524 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-003

މާލޭ ހިޔާ،ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް 

އަޕްގްރޭޑް
16,157 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-006

ޗައިނާ-ހައުސިން ޔުނިޓ1500  

އެގްޒިމް އެލްސ
259,983 17,655,232 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-01050 ް7,324,500ކޮމަންޑޫ.ށ-ހައުސިންގ ޔުނިޓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-011

ހައުސިންގ ޔުނިޓ100ް  - 

އޭދަފުށި.ބ
14,649,000 43,024 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-012

ހައުސިންގ ޔުނިޓ100ް  - 

ހިންނަވަރު.ޅ
14,649,000 24,380 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-01350 ް3,745 7,324,500މީދޫ.ދ-ހައުސިންގ ޔުނިޓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-01450 ް10,663 7,324,500ކުޑަހުވަދޫ.ދ-ހައުސިންގ ޔުނިޓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-015

ހައުސިންގ ޔުނިޓ100ް  - 

ނައިފަރު.ޅ
14,649,000 32,000 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-016100 ް14,649,000ފޭދޫ.ސ- ހައުސިންގ ޔުނިޓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-01752,600 841,012 ގެ އެޅުނ1ްއޮޅުވެލިފުށީގައި .ޅ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-019

ފްލެޓް އިމާރާތްކުރުނ50ް  - 

މަޑުއްވަރީ.ރ
7,324,500 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-021

ވިލިނގިލީގައި އަލަށްހަދާ .ގއ

ކޮޓަރ1ިގެ،1
1,171,572 174,716 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE069-022

 ސޯޝަލް ހައުސިންގ 200ގަމު .ލ

ޔުނިޓް
29,298,000 8,664 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE072-001ޭ94,479,020 29,999,940(އެލްސީ)ހުޅުމާލެ ބްރިޖް-މާލ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE072-002

ރޑް ހެދުމަށް  މާލޭ ވޭސްޓްޔާ

ބިންހިއްކުން
22,633,861 16,637,602 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE072-004

ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް 

ޢިމާރާތްކުރުން
464,256 85,616,359 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE072-009

ހުޅުލެބްރިޖް -މާލެ

ޓޯލްކަލެކްޝަންސިސްޓަމް
55,083,324 15,370 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE076-001

ވިލިގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ގއ

މަޝްރޫއު
8,386,991 6,045,298 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE077-001

ކުޅުދުއްފުށި ހަރބަރ .ހދ

އެކްސްޕޭންޝަން
2,171,851 808,292 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE081-001

ފުލިދޫ ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން .ވ

ހައްލުކުރ
677,636 742,800 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE083-001

 ލިންކް ރޯޑް 15Kmއަތޮޅު.ލ

ސީ.އެލް- ހެދުން
5,741,395 4,560,341 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE084-00124,033 9,675,481އުނގޫފާރު މަގު ހެދުން.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE085-00155,868 14,591,638އޭދަފުށި މަގު ހެދުން.ބ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE086-0019,514,266މީދޫ މަގު ހެދުން.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE087-001

ފޭދޫ ބިންހިއްކުމާއި ރިވެޓްމަންޓް .ސ

ޖެހުނ
1,583,281 101,786 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE089-001ު35,873,555 26,294,021ކހުރާ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE095-001

ގުރާދޫ ހިއްކި ސަރަޙައްދު .ތ

ހިމާޔާތްކުރުނ
38,404,071 27,446,047 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE104-001

ވިލިނގިލި ހުޅަނގު ބަނދަރު .ކ

ހެދުން
7,715,582 9,725,091 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE105-001

ދިއްދޫ ނެރު، ދޯނި އެހެލާ .ހއ

ސަރަހައްދު
8,542,421 1,655,749 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE106-0016,681,014 19,101,856ފުނަދޫ މަގު ހެދުން.ށ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE107-001

ކެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ބ

މަސައްކަތް
1,366,649 47,748 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE108-001

ހިންމަފުށި ބިންހިއްކުމުގެ .ކ

މަޝްރޫއު
2,189,543 4,770 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE109-001

ކެލާ ބަނދަރު ހެދުމުގެ .ހއ

މަޝްރޫއު
1,275,595 
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މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE113-00111,179,654 2931,283ގުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން ފޭސް .ކ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE120-001

ނައިފަރު ބަނދަރުގެ ބޭރުތޮށި .ޅ

2-ހެދުން
10,190,929 10,305,558 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE122-002

ސްޓޯމްވޯޓަ 

4މެއިންޓެނަންސް ފޭސް&ޑެވެލޮޕް
10,255,695 8,732,067 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE122-003

މާލެ ސްޓޯމް ވޯޓާ ރިޒަވުއަރ 

ޕްރޮޖެކްޓް
8,679,204 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE127-001

މާލޭ ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް 

1224
4,046,252 19,055,950 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE128-001

މާލެ ވެސްޓް ކޯސްޓް ސްވިމިންގ 

އޭރިއާ
80,125 38,583 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE129-001980,164 11,677,215ދުވާފަރު މަގުހެދުން.ރ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE134-001

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ އެނެކްސް 

އަދި ލެބް
38,189,265 4,841,971 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE135-001

-ނޫމަޑި ހައުސިން މަޝްރޫޢު

2ފޭސް-ޔުނިޓ500ް
46,558,910 98,639 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE139-001

-ގެނިންމުނ11ްއެޗްޑީސީއިމާރާތްކުރާ

ނމަނަދޫ
8,561,346 4,735,945 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE142-001ް12,138,663 30,059,207އޮޓޮމޭޓެޑް ޕާރކިންގ ސިސްޓަމ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE144-001381,541 8,551,050ތިނަދޫ މިއުޒިއަމް ޕާރކް.ގދ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE158-001ް3,804,155 7,825,901މަގުހަދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތިޖެހުނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE159-0012,179,375 7,496,186ބިލެއްދޫ ބޭރުތޮށި ހެދުން.ފ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE161-100ް31,021,573 22,951,412ސަލްޓަން ޕާރކް ތަރައްގީ ކުރުނ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE162-001

ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް .ސ

ޕްރޮޖެކްޓް
6,270,669 6,132,612 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-HTE164-002ް2,914,280 31,500,000އީސްޓް ކޯސްޓް ރީޑިވެލޮޕްމަންޓ 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
P-MIA014-0027,252,853ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ.ގދ 

 959,625,648 1,294,645,880ޖުމުލަ
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P-RAP002-002ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް .ގދ

ޤާއިމުކުރުން
159,000 

 105,528,266 92,594,392ކުޅުދުއްފުށީ އެއަރޕޯޓް.ހދP-RAP002-003ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

 82,381,006 88,684,362ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓް.ށP-RAP002-004ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

 100,908,794ނިލަންދޫ އެއަރޕޯޓް.ފP-RAP002-005ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

 32,986,714 53,970,000މާވަރުލު އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުނP-RAP002-006ްރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

 158,390މާފިނޮޅު އެއަރޕޯޓް އެޅުން.ހއP-RAP002-007ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް

 221,213,376 336,157,548ޖުމުލަ

P-HTE009-002އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
އުތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް .ހއ

ކުރުން
15,027,515 5,155,698 

P-HTE009-027އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ލ

ޤާއިމްކުރުން
1,553,025 605,722 

P-HTE009-029އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ކެލާގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ހއ

ޤާއިމްކުރުން
413,476 

 137,588ފިޔޯރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ގދP-HTE009-030އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-HTE009-031އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މަޑިފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ތ

ޤާއިމްކުރުން
300,000 90,796 

 1,422,569މާއެނބޫދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ދP-HTE009-033އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-HTE009-034އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
އަލިފުށީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ރ

ޤާއިމްކުރުން
3,794,881 2,585,469 

P-HTE009-039އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ގއ

ޤާއިމްކުރުން
8,750,000 1,626,856 

 414,640އިހަވަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ހއP-HTE009-042އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 407,175ނޮޅިވަރަމްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ހދP-HTE009-045އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-HTE009-047އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ށ

ޤާއިމްކުރުން
2,808,479 433,946 

 5,904,692 14,755,887ލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމު.ނP-HTE009-048އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-HTE009-049އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ރ

ޤާއިމްކުރުން
13,287,976 5,009,092 

P-HTE009-050އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
އިގުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު .ރ

ގާއިމްކުރުނ
10,000,000 

P-HTE009-052އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް .ރ

ކުރުން
14,802,921 3,960,959 

P-HTE009-055އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މަތިވެރި ނަރުދަމާ ނިޒާމް .އއ

ޤާއިމް ކުރުނ
10,000,000 2,054,592 

 101,950 2,239,966ހުޅުދެލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ދP-HTE009-057އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-HTE009-059އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ބުރުނީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ތ

ޤާއިމްކުރުނ
300,000 235,425 
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 551,016 1,426,865ދިޔަމިގިލީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ތP-HTE009-061އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 63,864,640 29,245,371ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ.ޏP-HTE009-066އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-HTE009-068އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ނިލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް .ފ

ޤާއިމްކުރުން
10,256,286 2,537,470 

P-HTE009-072އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މާޅޮސް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް .ބ

ކުރުން
117,072 

P-HTE009-076އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ލ

ޤާއިމްކުރުން
17,866,457 4,000,358 

 2,307,137 20,818,875ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ގއP-HTE009-077އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-HTE009-080އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ކ

ޤާއިމްކުރުން
25,576,376 7,898,865 

 117,072މުރައިދޫ ނަރުދަމާ ޤާއިމްކުރުން.ހއP-HTE009-082އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-HTE009-083އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ފީވަކު ނަރުދަމާ އަދި ބޯފެނުގެ .ށ

ނިޒާމް
13,470,940 2,048,556 

P-HTE009-086އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ހެނބަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް .ނ

ކުރުން
8,000,000 14,628 

P-HTE009-087އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
އުކުޅަސް ނަރުދަމާ ނިޒާމު .އއ

ގާއިމް ކުރުނ
11,129,999 15,546,030 

P-HTE009-090އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ހަންޏާމީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ .އދ

ނިޒާމު
17,328,548 4,881,725 

P-HTE009-091އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ބިލެއްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމް .ފ

ކުރުން
13,007,213 3,149,705 

P-HTE009-092އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ފީއަލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމް .ފ

ކުރުން
12,065,765 3,807,358 

P-HTE009-093އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
-އަތޮޅުތަކުގަ ފެނާއިނަރުދަމާ ނިޒާމް

އެލްސ
2,051,207 4,608,474 

P-HTE009-094އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމ5ް  -

ސީ.އެލް
9,603,879 12,748,073 

P-HTE009-100އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ .ސ

ގާއިމްކުރުން
63,598,105 47,903,646 

P-HTE023-100އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
-2ފޭސް-އަތޮޅުގައި ނަރުދަމާނިޒާމް.ސ

އެލްސީ
10,546,421 81,431,531 

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން.ތP-HTE047-014އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން ނޑޫދޫ ގޮ  8,306,846 398,433ކަ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން.ތP-HTE047-016އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން  4,001,971 163,403ވޭމަންޑޫ ގޮ

P-HTE047-018އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ނޑުދޮށް  ހއ، ހޯރަފުށި ގޮ

ހިމާޔަތްކުރުން
7,384,140 19,951 

 445,012 619,008ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑP-MEE001-110ްއެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 1,961,668 13,822,163 އަބޫދާބީ ފަންޑް މަޝްރޫޢ7ުޒޯން P-MEE001-111އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE001-112އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓް 

މަޝްރޫޢު
6,083,403 3,809,394 

P-MEE001-114އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މޯލްޑިވްސް ކްލީން 

އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕރޖ
35,000 
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P-MEE001-201އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
-އޭއެފްޑީ ލޯނުއެހީ-ނަރުދަމާ ނިޒާމް

އެލްސީ
4,418,331 

 1,000 220,075އުނގޫފާރު ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު.ރP-MEE002-005އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE002-017އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ތިލަފުށި -ބިންހިއްކުން،ރިވެޓްމަންޓް

ކުނި
37,008,000 50,129,603 

P-MEE002-018އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ސަރަޙައްދީ ކުނިމެނޭޖުކުރާ 

1މަޝްރޫއު ޒޯން
10,727,794 1,681,097 

P-MEE002-019އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
- ކުނި މެނޭޖުކުރާ އިކުއިޕްމަންޓް 

1ޒޯން
15,400,000 2,893,190 

 564,650 870,000މާފަރު ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން.ނP-MEE002-020އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE002-021އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ނޮޅިވަރަމްފަރުގެ .ހދ

ކުނިކޮށިޤާއިމްކުރުން
600,000 304,081 

 500,915 600,000މަގޫދޫ ކުނިކޮށި އެޅުން.ފP-MEE002-022އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 1,109,979 600,000ރިނބުދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން. ދP-MEE002-023އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 103,271 600,000ވަންދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން.ތP-MEE002-024އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE002-025އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ހޯރަފުށީގައި ކުނިކޮށި .ހއ

ގާއިމުކުރުން
600,000 466,980 

 68,298 600,000ތުރާކުނު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން.ހއP-MEE002-026އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 346,709 600,000ކެލާ ކުނިކޮށި ޤާއިމްކުރުން.ހއP-MEE002-027އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 44,901 600,000މަރޮށީގައި ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން.ށP-MEE002-028އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 542,370 500,000ފުލިދޫގައި ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން. ވP-MEE002-029އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE002-030އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
-އިންސިނަރޭޓަރ އެއް ބެހެއްޓުން

ތިލަފުށި
40,574,197 40,365,824 

P-MEE005-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ދިއްގަރު ނަރުދަމާ ނިޒާމް .މ

ޤާއިމްކުރުން
2,657,785 42,382 

P-MEE005-002އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ފޭދޫ ފެން ހިންދާ ނިޒާމް .ސ

ގާއިމްކުރުން
11,814,889 6,782,168 

P-MEE005-004އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ނަރުދަމާ ނިޒާމް - މަޑަވެލި .ގދ

ޤާއިމްކުރު
16,029,515 2,589,752 

P-MEE005-005އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މާރަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ހއ

ގާއިމުކުރުން
117,072 

 1,963,407 13,615,836އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ރP-MEE005-006އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 9,696,829 20,311,971މާމިގިލި.އދ-ނަރުދަމާ ނިޒާމP-MEE006-001ްއެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE007-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ބާރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ހއ

ޤާއިމްކުރުން
19,475,571 2,239,583 

 37,500,000ވިލިނގިލި ނަރުދަމާ ނިޒާމް.ގއP-MEE014-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE015-002އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ކޮމަންޑޫ ފެނުގެނިޒާމު .ށ

އަޕްގްރޭޑްކުރުން
5,000,000 

44 ަބާޔްނަތްއ ާމލީ ައަހުރެގ ަވަނ2018



ްޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑްއޮފީސް 2018ޚަރަދު 2018ފާސްކުރި ބަޖެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަފްޞީލ

P-MEE015-004އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ރަސްދޫ .އއ

ސްޓޯރޭޖްޓޭންކް/އާރްއޯޕްލާންޓް
8,910,000 

P-MEE015-005އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ދާންދޫ ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް .ގއ

ޤާއިމުކުރުން
11,000,000 

P-MEE015-006އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
އިޖްތިމާއީ ފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް 

ޤާއިމް
9,350,000 1,247,808 

P-MEE016-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ގުރައިދޫގެ ފެނުގެ ނިޒާމް .ކ

ޤާއިމްކުރުން
1,262,280 10,450,907 

 6,872,480 4,713,921ފޮނަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން.ލP-MEE018-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE019-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ތިމަރަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް .ތ

ޤާއިމްކުރުން
2,778,392 2,520,377 

P-MEE020-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ދަނގެތި ފެނުގެ ނިޒާމް .އދ

ޤާއިމްކުރުން
3,639,297 9,345,207 

 5,986,053 15,298,542އޮމަދޫ.އދ-ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމP-MEE024-001ްއެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE026-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ދިއްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް .ހއ

ގާއިމްކުރުން
5,276,223 3,777,651 

P-MEE030-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ކޯސްޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޯރިއޯ 

ޕްރޮޖެކްޓް
4,102,751 982,608 

P-MEE034-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ނޑުދޮށް .ދ މާއެނބޫދޫ ގޮ

ހިމާޔަތްކުރުން
1,077,628 5,266,716 

 750,000މާމިގިލި ކުނިނައްތާލުމުގެ ނިޒާމު.އދP-MEE039-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE040-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ކުނިކޮށީގެ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ 

އަޕްގްރޭޑް
600,000 317,939 

P-MEE050-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މުލަކުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް .މ

ޤާއިމްކުރުނ
9,000,000 6,296,782 

 9,398,144 4,000,000ރައްތަކަށް ކަޅުހަން ފޯރުކޮށްދިނުނP-MEE054-001ްއެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން.ގދP-MEE059-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން  536,946 521,038ގައްދޫ ގޮ

P-MEE060-100އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ސްޓްރެނތެނިން ލޯކާބަން އެނާޖީ 

އައިލެންޑް
0 

P-MEE061-100އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ކްލައިމެޓްޗޭންޖް އެޑަޕްޓޭޝަން 

ޕްރޮޖެކްޓް
2,744,253 

P-MEE062-100އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
އައުޓަރ އައިލަންޑް 

ސަސްޓެއިނަބަލްއެނާޖީ
114,422 

P-MEE073-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ކުޑަރިކިލު ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް .ބ

ކުރުން
30,000 

 852,336 510,000ކަމަދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.ބP-MEE074-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 250,000ފުޅަދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.ބP-MEE081-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

 47,628 829,219ގޮއިދޫ ކުނިކޮށި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން.ބP-MEE082-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

P-MEE083-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
-ވޭސްޓް މެނޭޖް ނިޒާމް

އައްޑޫ،ފުވައްމުލައް
23,700,000 10,220,717 

 8,909,753 15,700,000ހުވަދުއަތޮޅު-ވޭސްޓް މެނޭޖް ނިޒާމP-MEE084-001ްއެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
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P-MEE086-002އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ވަންދޫ ސަރަޙައްދީ ނިޒާމުގެ ބާޖު .ރ

ހެދުން
7,000,000 

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން.ހއP-MEE087-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން  277,691 424,535ދިއްދޫ ގޮ

P-MEE091-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ނޑުދޮށް .ގދ މަޑަވެލި ގޮ

ހިމާޔަތްކުރުން
3,223,597 279,039 

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން.ސP-MEE092-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން  627,205 611,151ހުޅުދޫ ގޮ

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން.ނP-MEE094-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން  1,415,016 252,784ވެލިދޫ ގޮ

P-MEE098-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ހޮޅުދޫގަ ފެންހިންދާ .ނ

ނިޒާމްޤާއިމްކުރުން
5,702,175 

P-MEE100-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ތިނަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް .ގދ

ޤާއިމުކުރުން
22,315,446 

P-MEE105-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
މީދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމް .ރ

ކުރުން
3,083,623 

P-MEE106-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން
ހަނިމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް .ހދ

(ފިނިޝިން)
597,571 

 360,000ޕރޖ.މާލޭ ޕަވާޕްލާންޓް އެކްސްޓެނP-MEE109-001ްއެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން

ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން.ރP-MEE110-001އެންވަޔަރަންމަންޓް ސެކްޝަން  123,075ފައިނު ގޮ

 521,431,988 796,284,311ޖުމުލަ

 4,919,579 5,000,000ކަނދުފަތި ޤާއިމުކުރުނP-MFA001-001ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

P-MFA005-200މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
އެގްރިކަލްޗާ &ފިޝަރީޒް

ޑިވެލޮޕްމެންޓް
169,620 90,587 

P-MFA006-004މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ނޑުވެރިކަމުގެ ބާވަތްތައް  ދަ

އުފެއްދުން
8,920,053 11,585,377 

P-MFA006-005މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ހައިޑްރޮޕޯނިކްސް ސިސްޓަމް 

ޤާއިމްކުރުން
484,040 395,612 

P-MFA009-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
-ފިޝަރީޒް ރިސާޗް ފެސިލިޓީ

މަނިޔަފުށީ
74,984 8,846 

P-MFA009-002މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ހެޗަރީއެއް ތަރައްޤީކުރުން 

(ފިޝްފާރމިންގ)
20,656,523 45,372 

 4,500,000ފިޝް މީލް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުނP-MFA009-003ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

P-MFA009-005މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ތުތި - އައު މަސްވެރިކަން 

ބޯވަދިލަމަސް
3,370,000 2,476,101 

P-MFA020-100މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
-މެރިކަލްޗާ އެންޓަޕްރައިޒް ޑިވެލޮޕް

އެލްސ
3,222,780 7,968,042 

P-MFA033-002މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
-އައިސް ޕްލާންޓް ޤާއިމްކުރުން

މަކުނުދޫ.ހދ
3,000,000 5,461,248 

 504,699 472,000ފެންދޭނިޒާމް ގާއިމް-ޑްރިޕްއިރިގޭޝަނP-MFA038-001ްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

 33,455,462 49,870,000ޖުމުލަ

P-MIA001-045މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ކުމުންދޫ މިސްކިތް .ހދ

އިމާރާތްކުރުން
155,236 
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 1,119,624 715,202ކިހާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން.ބP-MIA001-048މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 117,429ގާފަރު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން.ކP-MIA001-051މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 133,820ކޮޅުފުށި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން.މP-MIA001-053މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

P-MIA001-057މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
މާމެންދޫ މިސްކިތް .ގއ

އިމާރާތްކުރުން
96,942 

P-MIA001-065މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދެއްވަދޫ މިސްކިތް .ގއ

އިމާރާތްކުރުން
1,676,419 2,859,997 

P-MIA001-067މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ގައްދޫ ހުކުރު މިސްކިތް .ގދ

އިމާރާތްކުރުން
2,109,417 3,732,702 

 67,456 166,060ފޭދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން.ށP-MIA001-069މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

P-MIA001-070މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ރަސްގެތީމު މިސްކިތް .ރ

އިމާރާތްކުރުން
161,220 936,630 

 270,754ފިޔޯރީ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން.ގދP-MIA001-072މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

P-MIA001-080މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ދިޔަމިގިލި މިސްކިތް .ތ

އިމާރާތްކުރުން
4,194,746 

P-MIA001-084މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ކުނަހަންދޫ މިސްކިތް .ލ

އިމާރާތްކުރުން
143,733 220,055 

P-MIA001-088މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ނިލަންދޫ މިސްކިތް .ގއ

އިމާރާތްކުރުން
148,792 

P-MIA001-093މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސައުދީ -މާޅެންދޫ މިސްކިތް.ނ

ފަންޑު އެލްސީ
126,768 0 

P-MIA001-094މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސައުދީ ފަންޑު -ޅޮހީ މިސްކިތް.ނ

އެލްސީ
100,620 16,615 

P-MIA001-095މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސައުދީފަންޑް -ފީވަކު މިސްކިތް.ށ

ސީ.އެލް
34,970 

 30,000,000 17,280,000 ބުރި އިމާރާތ10ްޒިކުރާ މިސްކިތް P-MIA001-097މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

P-MIA001-098މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
 ބުރި 5މަސްޖިދް ބަހާއުއްދީން 

ޢިމާރާތް
15,000,000 

 217,386މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން.ރP-MIA003-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

 321,069 160,535ދަރަނބޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާކުރުން.ފP-MIA004-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

P-MIA005-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ނައިވާދޫ މިސްކިތް .ހދ

އިމާރާތްކުރުން
175,603 

P-MIA008-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-އޮމަދޫ މިސްކިތް.އދ

ސައުދީޕްރިންސް އެލްސީ
176,322 

P-MIA009-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
ސައުދީޕްރިންސް -ވާދޫ މިސްކިތް.ގދ

އެލްސީ
194,882 

P-MIA010-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-ވިލިގިލި މިސްކިތް.ގއ

ސައުދީޕްރިން އެލްސީ
206,363 

P-MIA011-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-ދޮންފަނު މިސްކިތް.ބ

ސައުދީޕްރިންސް އެލްސ
146,100 20,309 

P-MIA012-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
-ނައިފަރު މިސްކިތް.ޅ

ސައުދީޕްރިންސް އެލްސ
550,837 
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ްޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑްއޮފީސް 2018ޚަރަދު 2018ފާސްކުރި ބަޖެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަފްޞީލ

 780,055 3,090,490ތިނަދޫ.ގދ-އިސްލާމިކް ސެންޓަރP-MIA014-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

P-MIA016-001މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް
އުނގޫފާރު އިސްލާމީމަރުކަޒު .ރ

ބިނާކުރުން
9,741,047 13,226,787 

 55,401,991 55,191,001ޖުމުލަ

P-MAJ001-001ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އޮފީސް 

އިމާރާތް
3,700,000 6,195,434 

 6,195,434 3,700,000ޖުމުލަ

 221,859ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު.ކP-JAS001-019ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިޓްރޭޝަން

 221,859ޖުމުލަ

P-HTE069-023މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
-ސޯޝަލް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު

އިކުއިޓީ
462,600,000 

P-MFT008-003މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ
ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ނެޓްވޯރކް 

ޕރޖކޓ
57,000,000 2,707,779 

 2,707,779 519,600,000ޖުމުލަ

 617,986އީގަވަމެންޓް ނެޓްވޯކP-LGA002-001ްލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ

 167,509 335,018ދާންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް.ގއP-LGA002-004ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ

 107,278 214,557މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް.މP-LGA002-010ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ

 1,631,378 1,442,420ދުވާފަރު މަސްމާރުކޭޓް.ރP-LGA002-013ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ

 79,160ނިލަންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އެޅުން.ފP-LGA002-015ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ

P-LGA002-022ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ
ފިޔޯރީ ކައުންސިލް އޮފީސް .ގދ

އައުކުރުން
2,590,220 3,343,852 

P-LGA002-023ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ
-ނިލަންދޫ އެއްގަމުތޮށިމަރާމާތު.ފ

ކުނިކޮށި
1,022,175 

 532,593 800,000މަސްމާރުކޭޓެއް ޤާއިމުކުރުނP-LGA003-002ްލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ

 557,395 16,247ކުރިނބީގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން.ހދP-LGA019-003ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ

 633,476 13,200ކުޑަރިކިލުގައި ހިނަވާގެއެއް އެޅުން.ބP-LGA019-004ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ

P-LGA019-005ލޯކަލް ގަވާންމަންޓް އޮތޯރަޓީ
ނަޑެއްލާ ސަހަރާގެ ވަށާފާރު .ގދ

ރޭނުން
33,348 30,002 

 8,722,807 5,445,010ޖުމުލަ

 491,997މަންދޫގައި ޖެޓީއެއް ހެދުން. އދP-HTE046-016ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް

 3,670,901މަޑިފުށި މަގުހެދުން.ތP-HTE061-017ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް

 37,262,583ހަނިމާދޫ މަގުހެދުން.ހދP-HTE061-018ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް
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ްޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑްއޮފީސް 2018ޚަރަދު 2018ފާސްކުރި ބަޖެޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ތަފްޞީލ

 7,956,883މަހިބަދޫ މަގު ހެދުން.އދP-HTE061-019ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް

 10,601,210އުނގޫފާރު މަގު ހެދުން.ރP-HTE061-020ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް

 8,370,002މީދޫ މަގު ހެދުން.ރP-HTE061-021ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް

 14,645,304ދުވާފަރު މަގު ހެދުން.ރP-HTE061-022ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް

 7,698,132އޭދަފުށި މަގު ހެދުން.ބP-HTE061-023ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް

 17,309,813ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން.ލP-HTE061-024ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް

P-HTE061-025ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް
ފުވައްވުލަކުގެ ބޮޑެތި މަގުތައް .ޏ

ހެދުން
21,133,590 

P-HTE072-010ޕަބްލިކް ވޯކްސް ސަރވިސަސް
ނޑ67ު ރަށުގައި ފުޓްސަލް ދަ  

ތަރައްޤީކުރުން
14,754,821 

 143,895,236ޖުމުލަ

P-MLG003-001މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ
ޗިލްޑްރަން &ފޮނަދޫ ފެލެމީ.ލ

ސާވިސް ސެންޓާ
2,880,000 2,297,152 

 2,297,152 2,880,000ޖުމުލަ

 2,489,804,225 3,662,903,767މުޅި ޖުމްލަ
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ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް. 46

2018ްސަރުކާރު  2017ޖުމްލަ 2017ތިންވަނަ ފަރާތް 2017ސަރުކާރ2018ުޖުމްލަ 2018ތިންވަނަ ފަރާތ

ރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާ

ަ 21,775,292,46821,775,292,46819,574,414,51019,574,414,510ލިބޭ ފައިސާގެ ޖުމްލ

ަ 21,775,292,46821,775,292,46819,574,414,51019,574,414,510އާމްދަނީ އަދި ހިލޭ އެހީގެ ޖުމްލ

21,182,093,96521,182,093,96519,442,010,58419,442,010,584އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ

15,755,457,55515,755,457,55514,715,089,52814,715,089,528ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޢާމްދަނީ

5,423,451,9485,423,451,9484,725,861,2744,725,861,274ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ

3,184,4633,184,4631,059,7831,059,783އެހެނިހެން އާމްދަނީ

593,198,503593,198,503132,403,926132,403,926ބޭރުގެ ހިލޭ އެހީ

ު 15,420,494,25915,420,494,25912,357,890,52012,357,890,520ޖުމްލަ ޚަރަދ

ަ 14,494,837,85514,494,837,85511,377,240,47911,377,240,479ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

6,271,554,7586,271,554,7585,733,428,3195,733,428,319މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

3,404,335,3583,404,335,3582,712,440,4752,712,440,475އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު

1,440,256,9271,440,256,9271,096,946,6591,096,946,659އިންޓްރެސްޓްގެ ގޮތުގައި ހިނގާ ޚަރަދު

3,268,227,5343,268,227,5341,791,922,8791,791,922,879އިޖްތިމާޢީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު

110,463,278110,463,27842,502,14742,502,147އެހެނިހެން ޚަރަދު

ަ 925,656,404925,656,404980,650,042980,650,042ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

371,950,707371,950,707341,640,157341,640,157ފިކްސްޑް އެސެޓްސް

23,668,09323,668,09329,536,29029,536,290(ވާރކް އިން ޕްރޮގްރެސް)ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރިމުދާ 

530,037,603530,037,603609,473,595609,473,595އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ް ތަފްޞީލ

50 ަބާޔްނަތްއ ާމލީ ައަހުރެގ ަވަނ2018



ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް. 47

2017ޖުމަލް 2017ތިންވަނަ ފަރާތް 2017ސަރުކާރު 2018ޖުމަލް 2018ތިންވަނަ ފަރާތް 2018ސަރުކާރު 

ރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާ

ަ 4,214,746,9143,532,699,8037,747,446,7184,964,111,7191,550,263,5616,514,375,280ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

ް 270,008,087270,008,087578,679,401578,679,401އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ޖުމަލ

46,822,72046,822,720370,684,939370,684,939އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ

2,932,9302,932,930336,767,588336,767,588ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ

43,889,79043,889,79033,907,49633,907,496ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް

9,8559,855--(އިތުރުވާ ފައިސާ)އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ 

223,185,366223,185,366207,994,462207,994,462ހިލޭ އެހީ

ަ 3,944,527,1873,532,699,8037,477,226,9904,385,432,3171,550,263,5615,935,695,878ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލ

1,880,228,3803,532,699,8035,412,928,1842,786,529,0431,550,263,5614,336,792,604ބޭރުގެ- ކުރުމުއްދަތުގެލޯން ނެގުން 

2,064,298,8072,064,298,8071,598,903,2741,598,903,274ޑޮމެސްޓިކް- ކުރުމުއްދަތުގެލޯން ނެގުން 

ޭ 211,641211,641ސަރުކާރުން ދޫކުރާލޯނަށް އަނބުރާ ލިބ

211,641211,641ރާއްޖޭ ފަރާތްތަކަށްދޫކުރާ ލޯނަށް އަނބުރާ ލިބޭ

ު 6,310,750,9133,532,699,8039,843,450,7167,654,217,6191,550,263,5619,204,481,180ޖުމަލް ޚަރަދ

ު 142,444,8394,000142,448,839118,116,38798,000118,214,387ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

54,508,0494,00054,512,04927,022,98798,00027,120,987މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

87,936,79087,936,79089,684,09589,684,095ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

1,407,5371,407,537ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް

1,7681,768--ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުން/ލިބިފައިވާ

ަ 3,810,183,4833,532,695,8037,342,879,2864,425,579,5041,550,165,5615,975,745,064ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލ

50,420,85650,420,85629,261,03929,261,039ފިކްސްޑް އެސެޓްސް

3,174,179,1373,532,695,8036,706,874,9404,232,373,3681,550,165,5615,782,538,929ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ

585,583,490585,583,490163,945,096163,945,096...ޓްރާންސިޝަން ފޭސް . އެސް.އޭ.ޕީ)ކެޕިޓަލް ޚަރަދު

ަ 1,632,221,9761,632,221,9762,404,354,1972,404,354,197ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ހޭދަވި ފައިސާގެ ޖުމްލ

1,106,247,6271,106,247,6271,048,831,3671,048,831,367ބޭރުގެ- ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން 

525,974,349525,974,3491,355,522,8301,355,522,830ޑޮމެސްޓިކް-ކުރުމުއްދަތު ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން

ް 725,900,615725,900,615706,167,532706,167,532ސަރުކާރުން ދޫކުރާލޯނ

725,900,615725,900,615706,167,532706,167,532ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯން

ް ތަފްޞީލ

51 ަބާޔްނަތްއ ާމލީ ައަހުރެގ ަވަނ2018



ޓްރަސްޓް ފަންޑް.48

2017ޖުމްލަ 2017ތިންވަނަ ފަރާތް 2017ސަރުކާރު 2018ޖުމްލަ 2018ތިންވަނަ ފަރާތް 2018ސަރުކާރު 

ރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާ

 1,631,381,114 1,631,381,114 1,906,145,392 1,906,145,392ލިބުނު ފައިސާގެ ޖުމްލަ

 173,644,094 173,644,094 160,867,983 160,867,983އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ

 170,279,002 170,279,002 157,885,781 157,885,781އާމްދަނީ

 13,392 13,392ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޢާމްދަނީ

 170,001,264 170,001,264 157,876,081 157,876,081ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ޢާމްދަނީ

 264,347 264,347ކެޕިޓަލް ރެސިޓްސް

 9,700 9,700(އިތުރުވާ ފައިސާ)އެކިގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިދާ 

 3,365,091 3,365,091 2,982,202 2,982,202ހިލޭ އެހީ

 1,457,737,021 1,457,737,021 1,745,277,410 1,745,277,410އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ލިބޭ ފައިސާ

 1,457,737,021 1,457,737,021 1,745,277,410 1,745,277,410އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ބަހައްޓާ ފައިސާ

ު  1,572,335,342 1,572,335,342 1,722,609,096 1,722,609,096ޖުމްލަ ޚަރަދ

ު  167,016,323 167,016,323 146,339,998 146,339,998ރިކަރަންޓް ޚަރަދ

 21,602,830 21,602,830 23,082,273 23,082,273މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު

 47,947,942 47,947,942 42,741,011 42,741,011ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު

 97,465,552 97,465,552 80,516,713 80,516,713ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކް އަދި ސަބްސިޑީޒް

 6,282,532 6,282,532 7,995,578 7,995,578ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ

 6,268,532 6,268,532 6,755,117 6,755,117ފިކްސްޑް އެސެޓްސް

 690,461 690,461ބިނާކޮށް ނުނިމިހުރި ހަރުމުދާ

(  14,000 14,000 550,000 550,000ޓްރާންސިޝަން ފޭސް. އެސް.އޭ.ޕީ)ކެޕިޓަލް ޚަރަދު 

 1,399,036,487 1,399,036,487 1,568,273,520 1,568,273,520އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޭދަވި ފައިސާ

 55,520,641 55,520,641ސަރުކާރުން ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރާ ލޯން

 1,399,036,487 1,399,036,487 1,512,752,879 1,512,752,879އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް ބަހައްޓާ ފައިސާ

ް ތަފްޞީލ
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އެޑްވާންސް ފަންޑް. 49

2017ޖުމްލަ 2017ތިންވަނަފަރާތް 2017ސަރުކާރު 2018ޖުމްލަ 2018ތިންވަނަފަރާތް 2018ސަރުކާރު 

ރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާރުފިޔާ

3,380,753,65403,380,753,6543,225,845,35203,225,845,352

556,151,806556,151,806556,972,628556,972,628ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީ

152,554,212152,554,212161,309,749161,309,749ބޭރުގެ އެމްބަސީތަކަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ

2,672,047,6372,672,047,6372,507,562,9752,507,562,975އަތޮޅުތަކުގެ އެހެނިހެން އިދާރާތައް

ކޮންޓިންޖެންސީ ބަޖެޓް

ް ތަފްސީލ

53 ަބާޔްނަތްއ ާމލީ ައަހުރެގ ަވަނ2018



ް 2018. އެފް. އ2018ޭ. އެފް. ޓ2018ީ. އެފް.ޑަބްލިއު.ސީ. އެލ2018ްއެފް .އާރ. ސ2018ީ ޖުމްލަ 2018 އިސްލާޙުކުރެވުނު ބަޖެޓް 2018 ފާސްކުރި ބަޖެޓް ތަފްސީލ

ަ     3,376,440,098      210,886,743     9,919,529,005     15,535,977,030     30,358,093,701    29,172,155,569  27,966,303,968ޖުމްލ

          4,093,922        135,502,093        139,596,015        140,278,623      108,137,119ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

          6,195,434        145,783,529        151,978,963        157,237,804      178,210,976ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

         10,543,200         10,543,200         10,788,269       10,808,542ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

              -              -               -        430,231,310        430,231,310        462,108,225      395,781,981ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

        113,016,733        113,016,733        125,340,177      116,640,968އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

         20,017,586         20,017,586         20,074,379       17,185,357ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

         22,979,149         22,979,149         23,114,713       22,617,101ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

         29,795,945         29,795,945         29,994,211       27,654,797ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން- އެންޓި 

         45,002,744         45,002,744         48,146,834       50,599,993އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

         61,207,202         61,207,202         67,926,331       55,567,565ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

         96,341,419         96,341,419         97,152,230       76,578,436މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

          6,751,590          6,751,590          7,322,376        7,113,960އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް

          4,432,401          4,432,401          4,703,903        3,871,575މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

          8,968,489          8,968,489          9,270,136        9,169,865މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

          4,284,140          4,284,140          4,356,247        4,148,333ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

          8,722,807         23,864,852         32,587,659         33,233,466       28,711,608ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

          3,788,020          3,788,020          3,896,046        3,750,412އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

          8,647,173          8,647,173          9,327,134        9,111,740ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ

      2,312,064,931         80,801,920       2,392,866,851      2,398,862,046    2,447,117,961މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

              -        1,356,850               -        133,355,025        134,711,875        140,944,977      136,955,588މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

          4,882,150         66,699,531         71,581,680         76,881,666      110,378,434މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

     1,527,186,346        27,376,764        267,811,138        675,855,311       2,498,229,559      2,527,963,390    2,395,631,360މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

         6,179,748          5,000,000         31,544,711         42,724,458         44,006,680       50,021,957ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

          5,887,629        167,865,286        173,752,915        177,265,069      181,892,672ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

      148,240,656         81,722,073        229,962,729        259,302,765      220,622,470މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

     1,144,861,290         3,936,210         11,710,508        487,831,699       1,648,339,707      1,720,618,786    1,274,438,826މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

       49,503,371         34,458,248         32,658,992        116,620,611        208,054,640      174,586,820މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

           78,124         63,142,949         63,221,073         64,861,001      171,340,371މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

         76,112,882        130,638,477        206,751,359        210,873,610      188,309,422މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް

      1,857,532,398        322,125,948       2,179,658,345      2,296,542,270    1,907,713,624މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

           20,617         53,616,157         38,658,851         92,295,625         93,647,686      143,028,438މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

       85,814,932         55,401,991        308,750,763        449,967,686        459,372,513      406,843,305މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

         1,316,131      1,151,873,640        155,080,651       1,308,270,421      1,358,818,254    1,538,674,532މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

         26,796,699         26,796,699         26,928,301       22,362,856އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

         7,404,399          2,297,152        173,898,106        183,599,656        187,259,805      157,325,541މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

      3,552,459,788       3,443,137,917       8,310,858,530      6,258,297,814    7,152,245,725ޚާއްޞަ ބަޖެޓް

       1,280,278,034       1,280,278,034      1,282,169,964    1,243,656,717ޕެންޝަން ބަޖެޓް

         64,136,098       1,346,154,112       1,410,290,210      1,434,003,152    1,291,823,207މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

          8,850,416        192,800,275        201,650,691        208,263,313      196,915,766މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

          500,698       1,914,187,985       1,914,688,682      1,921,796,164    1,086,622,672ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

        100,807,982        914,695,223       1,015,503,205      1,200,815,836    1,568,179,134ދަރުމަވަންތަ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް

      556,151,806         1,838,205         17,111,301        575,101,312        634,923,551      558,388,184ކައުންސިލްސް

          4,576,165          4,576,165          5,046,192        5,027,270ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

        105,114,548       1,188,979,523       1,294,094,071      1,335,217,541    1,104,074,347ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

          9,113,438        309,842,633        318,956,072        328,766,316      253,818,269މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

        140,875,416        140,875,416        146,211,613      155,111,730މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

         3,976,513           172,373        476,053,816        480,202,702        485,834,994      241,300,855މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

            205,090            205,090            205,090މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

        20,044,419        221,213,376         74,482,149        315,739,944        330,288,954      386,653,635މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

          125,928         48,698,405         48,824,333         52,039,523       36,585,833މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

         1,413,836         35,314,422         36,728,259         41,800,991       32,996,119މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް

ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުތައް. 50
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( އަށ2018ް ނޮވެންބަރު 16 އިން 2018 ޖަނަވަރީ 1)ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުތައް . 50.1

ް 2018. އެފް. އ2018ޭ. އެފް. ޓ2018ީ. އެފް.ޑަބްލިއު.ސީ. އެލ2018ްއެފް .އާރ. ސ2018ީ ޖުމްލަ ތަފްސީލ

         2,837,389,363           192,732,671           8,518,749,130        12,496,979,405       25,249,604,408ޖުމްލަ

                4,093,922            103,139,370           107,233,292ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

                2,169,215            114,562,726           116,731,941ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

              7,694,593             7,694,593ޖުޑީޝަލް ސަރވިސަސް ކޮމިޝަން

            352,329,711           352,329,711ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިޓްރޭޝަން

             96,867,325            96,867,325އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

             16,294,893            16,294,893ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

             19,320,796            19,320,796ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

             24,559,060            24,559,060އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން

             37,228,113            37,228,113އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

             50,204,273            50,204,273ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

              5,679,207             5,679,207އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް

             2,113,902,186          1,203,655,340          3,317,557,526މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

            2,836,305,584          2,749,792,849          6,789,852,272ޚާއްސަ ބަޖެޓް-މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ

                  9,500               78,695,696          1,071,276,225          1,149,981,421މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އެންޑް ނެޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ

                433,963               11,531,203            348,046,254           360,011,420މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

               40,667,433          1,074,482,839          1,115,150,273މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސަސް

          1,304,161,057             34,587,046              242,899,963            937,781,169          2,519,429,235މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

             21,749,758            21,749,758އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

ރޒް             144,371,621             68,275,688           212,647,310މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާ

            944,110,218              3,876,165               10,216,654            432,932,753          1,391,135,790މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

               97,693,558            686,462,045           784,155,603(އެޗް.އެމް.ޖީ.އައި)އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 

                500,698          1,504,164,127          1,504,664,824ނެޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

             49,245,641               32,764,642            166,967,939           248,978,221މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

                792,810              174,208,757            111,758,731           286,760,298މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

              1,233,040               61,217,224            124,179,637           186,629,901މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް އެންޑް ސްޕޯޓްސް

             1,727,066,983            245,201,615          1,972,268,598މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

                 22,617               51,582,425             32,738,038            84,343,079މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 

             75,160,627               48,825,162            251,952,222           375,938,011މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް

              3,300,060             3,300,060މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

             72,937,630            72,937,630މޯލްޑިވްސް އިންލޭންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ 

              3,611,647             3,611,647ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

              7,453,013             7,453,013މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

              1,177,447              960,586,409            128,065,051          1,089,828,908މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރންމަންޓް އެންޑް އެނަރޖީ

                4,566,648            150,875,083           155,441,731މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސަސް

              6,291,105                2,297,152             63,799,341            72,387,597މިނިސްޓްރީ އޮފް ލޯ އެންޑް ޖެންޑަރ

              3,139,542             3,139,542އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

                5,873,192            137,418,125           143,291,316މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޔުނިވަރސިޓީ

             13,524,560            13,524,560މޯލްޑިވްސް ސިވިލް  އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ

              4,975,647                5,000,000             26,923,789            36,899,436އިސްލާމިކް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް

              7,330,335             7,330,335ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

                6,585,123             18,366,151            24,951,274ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 

            444,746,467                901,805             14,462,342           460,110,614ކައުންސިލްތައް
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( އަށ2018ް ޑިސެންބަރު 31 އިން 2018 ނޮވެންބަރު 17)ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ ޚަރަދުތައް . 50.2

ް 2018. އެފް. އ2018ޭ. އެފް. ޓ2018ީ. އެފް.ޑަބްލިއު.ސީ. އެލ2018ްއެފް .އާރ. ސ2018ީ ޖުމްލަ ތަފްސީލ

           539,050,735            18,154,073          1,400,779,874         3,038,997,625         5,108,489,293ޖުމްލަ

            32,362,723           32,362,723ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް

             4,026,219            31,220,803           35,247,022ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ

             8,143,224            8,143,224ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

            72,606,983           72,606,983ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

            16,149,408           16,149,408އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން

             3,722,693            3,722,693ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

             3,658,352            3,658,352ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން

             5,236,885            5,236,885ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން- އެންޓި 

             7,774,631            7,774,631އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

            11,002,929           11,002,929ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

            23,403,790           23,403,790މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ

             1,072,383            1,072,383އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް

             1,132,341            1,132,341މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް

             1,515,476            1,515,476މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން

              672,492              672,492ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް

             2,137,683             5,498,701            7,636,384ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ

              648,479              648,479އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް

             1,316,837            1,316,837ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން

            22,732,841           22,732,841މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

            14,744,184           14,744,184މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް

           223,025,289            (3,381,018)            24,911,175           130,341,491          374,896,938މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް

             1,204,100             4,620,922            5,825,022މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން 

                14,437            30,447,161           30,461,598ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ

             3,869,035            13,446,385           17,315,420ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

           200,751,072               60,044             1,493,854            83,001,936          285,306,906މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް

              257,730             1,693,606             4,765,072            6,716,408މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް 

               42,717             3,831,663            3,874,379މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

            14,895,658            17,781,082           32,676,741މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް

           130,465,415            57,142,062          187,607,477މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެންޕަވަރމަންޓް

                (2,000)             2,033,732             5,920,814            7,952,546މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

            10,654,305             6,576,829            56,798,540           74,029,675މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯރސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ

              138,683           191,287,231            27,015,600          218,441,514މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް 

             5,046,940            5,046,940މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް

              773,777            28,129,921           28,903,699އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް

           716,154,205           693,345,068         1,521,006,258މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް

           211,265,783          211,265,783ޚާއްޞަ ބަޖެޓް

            23,468,665           271,671,272          295,139,937ޕެންޝަން ބަޖެޓް

             4,283,768            41,925,192           46,208,960މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް

           410,023,858          410,023,858މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

             3,114,424           228,233,178          231,347,602ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

           111,405,339              936,400             2,648,959          114,990,698ދަރުމަވަންތަ ގްރޫޕް އޮފް ހޮސްޕިޓަލްސް

              685,390              685,390ކައުންސިލްސް

             1,347,350            26,418,852           228,325,482          256,091,683ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ

             2,464,385            76,038,018           78,502,403ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު

            10,953,159           10,953,159މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް

              249,408               172,373            98,029,069           98,450,849މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން

              205,090              205,090މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން 

             5,762,457            47,004,619            12,882,943           65,650,019މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އާރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް

               31,482             4,313,560            4,345,042މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން

               78,637             6,686,447            6,765,084މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮމިއުނިކޭޝަން، ސައެންސް އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް
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ޕަބްލިކް ފަންޑްތައް
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2018ީރިވައިސްކުރި ބަޖެޓް 2018ފާސްކުރި ބަޖެޓް  2018ޚަރަދު /އާމްދަނ

ީ        29,817,204,375       29,164,565,049       27,963,391,998ދައުލަތުގެ އާމްދަނ

       21,900,266,442       21,925,887,052       21,767,354,267ކޮންސޮލިޓޭޑެޓް ރެވެނިއު ފަންޑް

        7,747,446,718        7,104,891,999        6,074,192,203ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް

ނޑް          169,491,216         133,785,998         121,845,527ޓްރަސްޓް ފަ

                 -                 -                 -އެޑްވާންސް ފަންޑް

       30,358,093,701       31,365,246,848       27,966,303,968ދައުލަތުގެ ޚަރަދު

       16,851,237,855       17,462,127,037       14,420,987,252ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ރެވެނިއު ފަންޑް

        9,919,529,005       10,147,260,838        9,804,818,251ލޯންސް އެންޑް ކެޕިޓަލް ވާރކްސް ފަންޑް

         210,886,743         210,886,743          99,700,067ޓްރަސްޓް ފަންޑް

        3,376,440,098        3,544,972,229        3,640,798,398އެޑްވާންސް ފަންޑް
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ް  ތަފްޞީލ
ރ 31  2018 ޑިސެމްބަ

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)

ރ 31  2017 ޑިސެމްބަ

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)
ު މިލްކިއްޔާތ

(ނޮން ކަރަންޓް އެސެޓްސް)ހަރުމުދާ 

 5,861,035,797          6,843,120,621         (52.1ނޯޓް )ޕްރޮޕަޓީ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްސް 

 6,055,146,438          6,324,167,054         ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓްސް

 121,818,000            537,110,455           ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ކުރެވިފައިވާ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް

ަ  13,199,447,401        13,167,287,675       ހަރުމުދަލުގެ ޖުމްލ

(ކަރަންޓް އެސެޓްސް)ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުދާ 

 2,262,410,279         1,502,106,594        (52.2ނޯޓް )ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި 

 4,117,206,362         14,787,253,133       (އެކައުންޓްސް ރިސީވެބަލްސް)ލިބެންހުރި ފައިސާ 

            771,458,406 2,803,069,838          ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރި އާމްދަނީގެ ފައިސާ

 18,154,019             9,375,249,954          ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުގައި ލިބެންހުރި އާމްދަނީގެ ފައިސާ

          2,479,349,594 1,683,011,229          ސަބްސިޑިއަރީ ލޯންތަކުން އަނބުރާ ލިބެންހުރި ފައިސާ

            848,244,343 925,922,112            ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތުގައި ލިބެންހުރި ފައިސާ

ަ          6,379,616,641       16,289,359,726ހިންގުމުގެ ހަރަކާތްތަކުގައި ބޭނުންކުރެވޭ މުދަލުގެ ޖުމްލ

ަ  19,579,064,042        29,456,647,402       މިލްކިއްޔާތުގެ ޖުމްލ

52.1ް ، ޕްލާންޓް އެންޑް އިކުއިޕްމަންޓްސ  ޕްރޮޕަޓީ

ް  ތަފްޞީލ
ް  ބިމާއި ޢިމާރާތ

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 

ރ އެސެޓްސް  އިންފްރާސްޓްރަކްޗަ

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)

، މެޝިނަރީ އަދި   ފަރުނީޗަރު

ް އިކުއިޕްމަންޓްސ

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 

ނޑާއި ވައިގެ   އެއްގަމާއި ކަ

އުޅަނދުފަހަރު

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 

2018 ޖުމްލަ 

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 

2017 ޖުމްލަ 

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 

އަގު

 2,449,358,364       2,449,358,364              513,043,482       1,922,475,662              9,168,492             4,670,728އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  ބެލެންސް

 399,738,497         435,617,668                 12,956,323         421,753,808                  -              907,537އަހަރުތެރޭގައި އިތުރުވެފައިވާ އަދަދު

އަހަރުތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު އަދަދު

ބިނާކޮށް ނުނިމި ހުރި ހަރުމުދަލުން ކެޕިޓަލް އަށް ބަދަލުކުރެވުނު

އިންޓެންޖިބަލް އެސެޓް އަށް ބަދަލުކުރެވުނު

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ފައިދާ

      2,849,096,861      2,884,976,032       525,999,805      2,344,229,470             9,168,492            5,578,265(ޖުމްލަ އަގު)އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ބެލެންސް 

ނޑި ބަލަށްކެ

        824,308,230       1,166,636,082        129,228,035       1,034,893,960              1,724,369              789,718އަހަރު ފެށުނުއިރު ހުރި  ބެލެންސް

 341,784,968         361,751,367                 51,450,198         309,866,786               336,346               98,037އަހަރުތެރޭގައި ޗާޖްކުރެވުނު އަދަދު

އަހަރުތެރޭގައި ނައްތާލެވުނު އަދަދު

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ބަދަލުވުމުން ލިބޭ ގެއްލުން

ނޑި)އަހަރު ނިމުނު އިރު ހުރި ބެލެންސް        1,166,093,198      1,528,387,450       180,678,233      1,344,760,747             2,060,715             887,755(ޖުމްލަ ބަލަށްކެ

ނެޓްބުކް ވެލިއު

        1,356,588,582        345,321,572         999,468,723              7,107,777             4,690,511 ގެ ނިޔަލަށ2018ް ޑިސެމްބަރ 31

       1,283,265,166        383,892,771         888,047,262              7,444,123             3,881,010 ގެ ނިޔަލަށ2017ް ޑިސެމްބަރ 31

       5,861,035,797       6,843,120,621ކެޕިޓަލް ވާރކް އިން ޕްރޮގްރެސް

6,843,120,621      7,144,300,963      

 ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތި  52.2

ް  ތަފްޞީލ

ރ 31  ގެ 2018 ޑިސެމްބަ

ް ނިޔަލަށ

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 

ރ 31  ގެ 2017 ޑިސެމްބަ

ް ނިޔަލަށ

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 
            318,754,219           477,725,763ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައުންޓްގެ ބާކީ

          1,208,119,730           273,998,572މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ހުރި އެހެނިހެން ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ބާކީ

            735,259,652           749,326,706ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްގައި ހުރި ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުގެ ބާކީ

               276,679             1,055,552އަތްމަތީ ފައިސާ

         2,262,410,279        1,502,106,594ފައިސާއާއި ފައިސާގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ ތަކެތީގެ ޖުމްލަ  

ރ 31 2018ް ޑިސެމްބަ  ގެ ނިޔަލަށ

ރ 31 2018ް ޑިސެމްބަ  ގެ ނިޔަލަށ

ަ ޖުމްލ

ރ 31 2018ް ޑިސެމްބަ  ގެ ނިޔަލަށ
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ް  ތަފްޞީލ

 ގެ 2018 ޑިސެމްބަރ 31

ނިޔަލަށް

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 

 ގެ 2017 ޑިސެމްބަރ 31

ނިޔަލަށް

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން) 

83,856,3400 ބޭރު އަދި އެތެރޭގެ އެހީ

83,856,3400ތަކެތިން ލިބޭ - ހިލޭ އެހީ 

(ކޮންޓިންޖެންޓް އެސެޓްސް)ދައުލަތަށް ލިބިދާނެ ފައިސާގެ ބަޔާން . 54

ް  ތަފްޞީލ
 2018 ޑިސެމްބަރ 31

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)

 2017 ޑިސެމްބަރ 31

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)

126,491,456166,112,806ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅޭ ކޯޓް ކޭސްތައް

126,491,456166,112,806ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ޖުމްލަ

މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ބަޔާން. 55

ް  ތަފްޞީލ
 2018 ޑިސެމްބަރ 31

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)

 2017 ޑިސެމްބަރ 31

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)

މާލީ ޒިންމާތައް

ދިގުމުއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާތައް

6,160,957,2559,281,473,467ދިގުމުއްދަތުގެ ބޮންޑް

3,422,788,9493,312,219,290އެކްރޫޑް ޕެންޝަން ރައިޓްސް ޕޭޔަބަލްސް

3,048,000,000ޕެންޝަން ރިކޮގްނިޝަން ބޮންޑް

18,715,762420,443,328ޑޮމެސްޓިކް- ދިގުމުއްދަތުގެލޯން

341,959,161,02016,577,454,625ބޭރުގެ- ދިގުމުއްދަތުގެލޯން 

354,609,622,98529,591,590,709ދިގުމުއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމްލަ 

ކުރުމުއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާތައް

109,623,57532,588,704އެކައުންޓްސް ޕޭޔަބަލްސް

493,441,721426,324,389އިންޓަރެސްޓް ޕޭޔަބަލް

26,072,085,23423,624,224,850ބޭރުގެ/ ޑޮމެސްޓިކް- ކުރުމުއްދަތުގެލޯން 

4,939,775,2462,172,625,954(ރިފަންޑަބަލް ޑިޕޮސިޓްސް)ވަގުތީގޮތުން ބަހައްޓާފައިވާ ފައިސާ 

378,168,449410,057,733ޓްރަސްޓްފަންޑް ފައިސާ

31,993,094,22526,665,821,630ކުރުމުއްދަތުގެ މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމްލަ

386,602,717,21056,257,412,339މާލީ ޒިންމާތަކުގެ ޖުމްލަ

ބަޔާން (ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީޒް)މާލީ ޒިންމާނަގަންޖެހިދާނެ ކަންކަމުގެ . 56

ް  ތަފްޞީލ
 2018 ޑިސެމްބަރ 31

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)

 2017 ޑިސެމްބަރ 31

(ދިވެހި ރުފިޔާ އިން)

12,195,936,41511,288,778,440ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ގެރެންޓީޒް

2,904,300,977508,629,025ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި ގުޅޭ ކޯޓް ކޭސްތައް

15,100,237,39311,797,407,465ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީޒްގެ ޖުމްލަ

2018ް ޑިސެމްބަރ 31  ގެ ނިޔަލަށ

2018ް ޑިސެމްބަރ 31  ގެ ނިޔަލަށ

2018ް ޑިސެމްބަރ 31  ގެ ނިޔަލަށ

2018ް ޑިސެމްބަރ 31  ގެ ނިޔަލަށ
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