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 2               ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 ކޮމިޓީ   ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ
ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި    6ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ    19ގައި ޭބއްވި،    2019ޖޫން    11ފައިވަނީ  އްދާމި ކޮމިޓީ އުފަ

މު ަބޖެޓަރީ ސިޔާސަތުތަކާއި، މާލީގޮތުން ނުވަތަ އިޤްތިޞާދީގޮތުން  ންޢާ ދައުލަތުން ހުށަހަޅާފައިވާ    ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ،

ޤަ ހުށަހެޅުމުގައި  ަބޖެޓު  ަބޖެޓުގައި  ޫބލުވާނެކަމަށް  އެ  ކަންތައްތަކާއި،  ވަކިގޮތަކަށް  ކޮށްފައިވާ  ހިމެނުމުގައި  ޢަދަދުތައް 

ދިރާސާކުރުމުގައި   ަބޖެޓުދިރާސާކުރުމެވެ. އަދި    އްހިނގާނެކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ ކަންތައްތައިޤްތިޞާދީގޮތުން ނުވަތަ މާލީގޮތުން  

ވުޒާރާއާއި ކޮމިޓީއަށް މުހިންމުކަމަށް   އިއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލާނަރާއި،  ރުގެ ގަވަޓީ، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިމާލީ  އަދިވެސް 

 ނުވަތަ ލިޔުމުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން ހިމެނެއެވެ. ފެންނަ އެހެން ފަރާތްތައް ހާޒިރުކޮށް 

 

 :ބަޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން 
 

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުގެ ނައިބު  ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު 
 

 މުޙައްމަދު ނާޝިޒު 
 ކިނިބދޫ ދާއިރާ

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން  
 އަލިފުށި ދާއިރާ

 
 ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން 
 

 އިބްރާހީމް ރަޝީދު 
 މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

 

 ޢަބްދުލްޣަފޫރު މޫސާ 
 ހަނިމާދޫ ދާއިރާ

 

 ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް 
 ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

 

 ޢަލީ ރިޟާ 
 މިލަންދޫ ދާއިރާ

  
 

 މުމްތާޒް   މުޙައްމަދު  
 ދާއިރާދެކުނު  ފުވައްމުލަކު 
 

 

 އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު 
 ދުވާފަރު ދާއިރާ

 
 

 ޙުސައިން މުޙައްމަދު ލަޠީފް 
 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ 

 

 އަޙްމަދު ޝިޔާމް 
 ދާއިރާ ނައިފަރު
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 ޖާބިރު هللا ޢަބްދު 
 ކާށިދޫ ދާއިރާ

 

 ޙަސަން ޒަރީރު 
 މަތިވެރި ދާއިރާ

 

 އިބްރާހީމް ޤާސިމް  
 މާމިގިލި ދާއިރާ

 

 އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު 
 ފެލިދޫ ދާއިރާ

 

 ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު 
 ނިލަންދޫ ދާއިރާ 

 

 އަޙްމަދު ސިޔާމް މުޙައްމަދު 
 މީދޫ ދާއިރާ

 

 އަޙްމަދު ޢާމިރު 
 ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

 

 ޙަސަން ޢަފީފު 
 ދާއިރާ ވިލުފުށި

 

 ރިޔާޟް هللا ޢަބްދު 
 ދާއިރާ ތިމަރަފުށި

 

 މުޙައްމަދު ސަޢީދު 
 މާވަށު ދާއިރާ

 

 هللا ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދު 
 ދާންދޫ ދާއިރާ

 

 ޢަބްދުލްމުޣުނީ 
 ތިނަދޫ އުތުރު 

 

 މުޙައްމަދު ރަޝީދު 
 ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

 

 އިލްޔާސް ލަބީބު 
 ހުޅުދޫ ދާއިރާ

 

 އިބްރާހީމް ޝަރީފް 
 މަރަދޫ އުތުރު ދާއިރާ 

 

 މުޙައްމަދު އަސްލަމް 
  ހިތަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

 

 އިބްރާހީމް ނާޒިލް 
 ދާއިރާ ހިތަދޫ ދެކުނު
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 26 ...................... މިންވަރު ޚަރަދުކުޑަކުރެވޭ ޚަރަދާއި ަބއިތަކުގެ މައިގަނޑު އަޅާ ފިޔަވަޅު ކުޑަކުރުމުގެ  ޚަރަދު: 5 ތާވަލު
 27 ................................. (ރުފިޔާއިން ޢަދަދުތައް) ޚުލާސާ ޕްރޮގްރާމްގެ އިންވެސްޓްމެންޓް ސެކްޓަރ ޕަްބލިކް: 6 ތާވަލު
 29 ............................................................................... 2023 -ގޮތް ަބހާލެވިފައިވާ ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ: 7 ތާވަލު
 30 ................................................................................................................ ެބލެންސް ަބޖެޓް: 8 ތާވަލު
 31 ................................. ރުފިޔާއިން މިލިއަން ފައިނޭންސިންގ ަބޖެޓުގެ ލަފާކުރާ އަށް 2025 އިން 2022: 9 ތާވަލު
 33 ........................ މިންވަރު ހުރި ފަންޑުގައި ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސޮވްރިން ނިޔަލަށް ގެ 2023 އޮކްޓޫަބރު 13: 10 ތާވަލު
 2022-2017 ފަރަގު މިންވަރުގެ ހޯދޭ މިންވަރާއި ލަފާކުރާ ލިބޭނެކަމަށް ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ އާމްދަނީއާއި: 11 ތާވަލު

 38 ......................................................................................................... ( ރުފިޔާއިން މިލިއަން)
 މިލިއަން) 2022-2017، ފަރަގު މިންވަރުގެ ހޯދޭ މިންވަރާއި ފާކުރާލަ ލިބޭނެކަމަށް ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ: 12 ތާވަލު

 39 ...................................................................................................................... (ރުފިޔާއިން
، ފަރަގު މިންވަރުގެ ހޯދޭ މިންވަރާއި ލަފާކުރަ ލިޭބނެކަމަށް ގޮތުގައި ފައިނޭންސިންގގެ  ފަރާތްތަކުން ޭބރުގެ: 13 ތާވަލު

2017-2022 .................................................................................................................. 42 
  އިތުރުވާނެކަމަށް އާމްދަނީ ދައުލަތުގެ ަބދަލުކުރުމުން ރޭޓުތައް ޓީ.އެސް.ޖީ ފެށިގެން އިން 2023 ޖަނަވަރީ 1: 14 ތާވަލު

 53 ....................................................................................................... މިންވަރު އަންދާޒާކުރެވޭ
 

 ޗާޓުތަކުގެ ލިސްޓު: 

 

 24 ............................ ގޮތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ަބޖެޓުގައި  ޚަރަދުކުރުމަށް ަބއިަބޔަށް އެކި އަހަރުގައި  ވަނަ 2023: 1 ޗާޓު
 28 ........... ގޮތް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ޚަރަދުކުރުމަށް ޕީއަށް.އައި.އެސް.ޕީ ަބޖެޓުގައި ހުށަހެޅި އަހަރަށް ވަނަ 2023: 2 ޗާޓު
 40 ..... (ރުފިޔާއިން މިލިއަން) ފަރަގު މިންވަރުގެ ޚަރަދުވާ މިންވަރާއި ލަފާކުރާ ގޮތުގައި ޚަރަދުގެ އާސަންދައަށްކުރާ: 3 ޗާޓު
 43 ..................(ރުފިޔާއިން މިލިއަން) ސިނޭރިއޯތައް ފައިނޭންސިންގގެ ޑޮމެސްޓިކް އަދި ންސިންގފައިނޭ ޭބރުގެ: 4 ޗާޓު
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 ތަކުގެ ލިސްޓު: ޖަދުވަލު 

  

 61 ................................ަބދަލުތައް   ގެންނަ ަބޖެޓަށް މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަން އޮފީސްތަކާއި ސަރުކާރުގެ: 1 ޖަދުވަލު
 62 ................................................. ޚަރަދު  ކެޕޓަލް އަދި ރިކަރަންޓް ޖެޓުގެަބ ޑޮމެސްޓިކް އޮފީސްތަކުގެ: 2 ޖަދުވަލު
 63 ............................................... ަބދަލުތައް ގެންނަ ޕްރޮގްރާމަށް އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ ޕަްބލިކް: 3 ޖަދުވަލު
 64 ...... ަބދަލުތައް  އައިސްފައިވާ ަބއިތަކަށް މުހިންމު ަބޖެޓުގެ ހިމެނޭގޮތަށް ަބދަލުތައް ގެނައި ަބޖެޓަށް ކޮމިޓީން: 4 ޖަދުވަލު
 65 .............. ސްޓްރަކްޗަރ އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން ނުވަތަ ަބއިކުރެވޭގޮތް ަބޖެޓު އިތުރުން ޢަދަދުގެ ަބޖެޓުގެ ޖުމުލަ: 5 ޖަދުވަލު
 66 .................................................................... ަބދަލުތައް  ގެނެސްފައިވާ ަބޖެޓަށް އްޞަޚާ ކޮމިޓީން: 6 ޖަދުވަލު
 67 ............................................................ ނިސްަބތް  ހާޒިރުވި މެންަބރުން ަބއްދަލުވުންތަކަށް ކޮމިޓީގެ: 7 ޖަދުވަލު

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 M19/BGT/2022/01ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 7               ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 ފް . ތަޢާރ1ު

ވަނަ   211ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  ، ޓަކައިމަށްއަކީ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު ދިރާސާކުރު   " ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީ"

ގައިވާ   )ރ(  އެކުލަވާލާމާއްދާގެ  ކޮމިޓީގެ ، ފައިވާގޮތުގެމަތިން  އިޤްތިޞާދީ  ކޮމިޓީއާއި  މާލިއްޔަތު  މަޖިލީހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 ގުޅިފައިވާ ކޮމިޓީއެކެވެ. 

 ހޯމަވީ    2022  އޮކްޓޫަބރު  31ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވަނީ  ، ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު  2023

އަދި މި ަބޖެޓާއެކު   ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ.  30ވަނަ ދައުރުގެ    3ވަނަ އަހަރުގެ    2022ދުވަހު ޭބއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

 ރީ ަބޖެޓު ހުށަހަޅާފައިވެއެވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ ސަޕްލިމެންޓް 2022

އި ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ  2320މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  ވަނަ    212މި ރިޕޯޓަކީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ަބޖެޓާމެދު މަޖިލީހުން ގޮތެއް ، ނިންމައިކޮމިޓީން  މުގެ މަސައްކަތް  ރުދިރާސާކު  ވަނަ އަހަރުގެ ސަޕްލިމެންޓްރީ ަބޖެޓު  2022

ގަވާއިދުގެ   އެ  ރި  214ނިންމެވުމަށްޓަކައި  ހުށަހަޅާ  ދަށުން  ގެ  )ހ(  މާއްދާގެ  ހިމަނާފައިވާ ވަނަ  ރިޕޯޓުގައި  މި  ޕޯޓެކެވެ. 

 ޖަދުވަލުތަކަކީ މި ރިޕޯޓުގެ ަބއެކެވެ. 

 

 މަޢުލޫމާތު   . ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި 2

 އް ހިމެނޭ ލިޔެކިޔުންތަކުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.މަޢުލޫމާތުތަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކުރި

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު  2023ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    އޮފް ފިނޭންސް  ރމިނިސްޓަ  2.1

 ، މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  ފައިވާފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީން އެދި  ންއިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 2.2

މިނިސްޓްރީތަކާއި   2023 މުއައްސަސާތަކާއި  އެކިއެކި  )ދައުލަތުގެ  ަބޖެޓު  ދައުލަތުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ؛އޮފީސް/ކައުންސިލްތަކުގެ ަބޖެޓު( ގެ އިތުރު ތަފްޞީލު

ވަނަ އަހަރުގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ ަބޖެޓް ފާސްކޮށްދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެން،   2022ގެ ަބޖެޓާއެކު  ވަނަ އަހަރު  2023 2.3

ފިނޭންސްމިނިސްޓަރ   މިނިސްޓްރީ  އޮފް  އެ  ނަންަބރު  ފޮނުއްވާފައިވާ   B3/57/2022/100 (01-13ގެ 

 ؛( ސިޓ2022ީނޮވެންަބރު 
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ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންަބރުން މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުގައި ފާޅުކުރައްވާފައިވާ    2023 2.4

 ؛ޚިޔާލުފުޅުތައް

ފިނޭންސާއި 2.5 އޮފް  ޭބފުޅު، މިނިސްޓަރ  ކަމާގުޅޭ  ފިނޭންސްގެ  އޮފް  ވަޑައިގެން   ންމިނިސްޓްރީ  ކޮމިޓީއަށް 

 ؛ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު

ކަމާެބހޭ   ކުގެތަ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުން ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކާއި އެ މުއައްސަސާ 2.6

  ؛ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު ޭބފުޅުން

ކައުންސިލްގެ ކަމާެބހޭ   ސިޓީއާއި އެ   ފޮނުއްވާފައިވާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް  ގެ ަބޖެޓާ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ާބ ކައުންސިލް 2.7

  ؛ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު ޭބފުޅުން

  ؛މަޢުލޫމާތު  ހިއްސާކުރެއްވި ގައިސިޓީ ަބޖެޓާގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވިތޯރިޓީގެ ން އެ އޮފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 2.8

ޖެންޑަރ   2.9 އެންޑް  ރައިޓްސް  ނަންަބރުހިއުމަން  ނޮވެންަބރު   F/HG/PMC/2022/173 (16-57 ކޮމިޓީގެ 

 އަދި؛ ( ސިޓ2022ީ

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް ދެއްވާފައިވާ ފަންނީ  2.10

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމިޓީއަށް ވަޑައިގެން ހިއްސާކުރެއްވި   ،އިއާލަފާ

   .މަޢުލޫމާތު

 

 ގޮތް ދިޔަ ކުރިއަށްގެން  ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް   . 3

ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ ަބއްދަލުވުމުގައި   2022  އޮކްޓޫަބރު  31ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުން ާބއްވާފައިވަނީ  

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރުކަމަށް ކިނިބދޫ ދާއިރާގެ މެންަބރު    ލަިބއްޔަތުންޣް އަމެންަބރުންގެ    ވިކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުވެ ވޯޓުގައި ަބއިވެރި

ނާޝިޒު މުޙައްމަ  ،މުޙައްމަދު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުށި  ނައިުބކަމަށް  މުޤައްރިރުގެ  ކޮމިޓީގެ  ޙުސައިން  އަދި  ރަޝީދު  ދު 

 އެވެ.އިންތިޚާުބކުރި
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ފަހު، މަށްަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އެއަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު

ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް އަދި،    އެވެ.އްވިރެމަޝްވަރާކުކޮމިޓީގެ މެންަބރުން  ގޮތަކާމެދު    ނެކޮމިޓީގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ

  214ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ    ،މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުމެންަބރުންގެ މެދުގައި  ނެގޮތުގެ ތާވަލާމެދު  ކުރިއަށްގެންދާ

ގޮތުގެމަތިން،  މާއްދާގައިވާ  ފުރިހަމަކޮ ވަނަ  މަސައްކަތް  ހުށަހަޅާ  ށްކޮމިޓީގެ  މަޖިލީހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރިޕޯޓު  ނެ  ކޮމިޓީގެ 

   އެވެ.ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައެޅި ުބރާސްފަތިވާ  2022ނޮވެންަބރު  17ސުންގަޑިއަކީ 

ަބއްދަލުވުން ޭބއްވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓީގެ   11  ލަޖުމުގެގޮތުން ކޮމިޓީން  ޔުމުކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދި

 އެވެ. ށްފައިވެހޭދަކޮ ގަޑިއިރު 12މެންަބރުން ގާތްގަނޑަކަށް 

 ފަރާތްތައް  ދެންނެވި   މަށް މަޢުލޫމާތު ހޯދު   ބަޖެޓާގުޅޭގޮތުން  . 3.1

ކަނޑަ  2023 މުއައްސަސާތަކަށް  މިނިވަން  ަބޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  އެ  އަޅާފައިވާ  ވަނަ  ަބޖެޓާމެދު 

ސާފުކުރު ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތް  އަދި    މަށްމުއައްސަސާތަކުން  ފޮނުވިއެވެ.  ސިޓީ  މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ފަރާތުން  ކޮމިޓީގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ   2023  ކޮށްވަނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތް  212ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ރިޓީގެ ގަވަރުނަރަށާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  މަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯހޯދު ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ަބޖެޓާ

 ސިޓީ ފޮނުވިއެވެ.

 ފައިވާ އިދާރާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.އެގޮތުން، މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓީން އެދި

 ؛ އިދާރާ މަޖިލީހުގެ ރައްޔިތުންގެ  .3.1.1

 ؛މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް .3.1.2

  ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .3.1.3

 ؛މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ .3.1.4

 ؛ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން .3.1.5

 ؛ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .3.1.6

  ؛އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން .3.1.7

 ؛ންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ .3.1.8
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 ؛މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ .3.1.9

 ؛ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި .3.1.10

 ؛އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން ޔުހި .3.1.11

 ؛މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން .3.1.12

 ؛ވަޒީފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލް  .3.1.13

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް .3.1.14

 ؛މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް .3.1.15

 ؛ޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަންނޭ .3.1.16

  ؛އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް .3.1.17

  ؛ޓްރައިިބއުނަލްޓެކްސް އެޕީލް  .3.1.18

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ .3.1.19

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ .3.1.20

  ؛ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ .3.1.21

  ؛އޮތޯރިޓީ ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލީ .3.1.22

 އަދި؛ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް .3.1.23

 . އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް .3.1.24

 

 ފަރާތްތައް   ރިކޮމިޓީން ބައްދަލުކު   . 3.2

މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިްބރާހީމް އަމީރާއި އެ މިނިސްޓްރީގެ ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުން ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީއަށް 

އާމްދަނީއާއި ވަޑައިގެން އިންވެސް  ،ދަރަންޏާއި، ޚަރަދާއި، ދައުލަތުގެ  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް  ަބޖެޓާއި  ޓްމަންޓް  އޮފީސްތަކުގެ 

)ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( ޖަވާުބދެއްވައި  ޕްރޮގްރާމް  ސުވާލުތަކަށް  ކުރެއްވި  މެންަބރުން  ކޮމިޓީގެ  ގުޅޭގޮތުން  މަޝްރޫޢުތަކާ  ، ގެ 

 ކުރެއްވިއެވެ. ހިއްސާއެކަންކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންނާ 
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ތެރޭގައި    މުއްދަތުގެ  ދީފައިވާއަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން އެ މުއައްސަސާތަކަށް ޖަވާުބދިނުމަށް ކޮމިޓީން  

- އެންޓި، އެވެ. އެގޮތުންަބއްދަލުކުރިކޮމިޓީން ކޮމިޓީއާ ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް ޭބނުންފުޅުވާކަމަށް އަންގަވާފައިވާ މުއައްސަސާތަކާ 

އިސްޭބފުޅުންނާ    ގެލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ  ،ޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއިޑިޕާ، ކޮމިޝަނާއިކޮރަޕްޝަން  

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިތުރުން  މީގެ      އެވެ.ރިފައިވާ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުއެ މުއައްސަސާތަކަށް ކަނޑައަޅާ  ކޮށްަބއްދަލު

ކައުންސިލް މަޝްވަރާކުރެ  ގެާބ  ގުޅޭގޮތުން  ކޮމިޓީއާ    މަށްއްވުަބޖެޓާ  މި  ކައުންސިލުން  މަށް އްވުަބއްދަލުކުރެއެ 

ވަނަ އަހަރަށް    2023، މީގެ އިތުރުން  ަބއްދަލުކުރިއެވެ.  ކޮމިޓީން  ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުންނާ    އެދިވަޑައިގެންފައިވާތީ، އެކައުންސިލްގެ

މަށް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރާއި ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނީ ލަފާ ހޯދު

 އެވެ.ަބއްދަލުކުރި ގެ އޮފީހުގެ ޭބފުޅުންނާއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ޙާލަތާއި ތަޞައްވުރު   . 4

އަދި މެދުރާސްތާގެ ަބޖެޓަށް އިންފްލޭޝަނާއި،  އި،  ވަޒީފާގެ ާބޒާރާނާޢަތްތަކާއި،  ޞިމައިގަނޑު  ދުންތެރިކަމާއި،  އްޤައުމީ އުފެ

  ގެ   19-ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް  2020  އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.ަބއިގައި    މިރިޕޯޓުގެ  މައްޗަށް    ހުރި ހިރާސްތަކުގެ

ތްތަކަށް ކޮށްފައިވާ އަސަރުގެ ޢަނާޞިތިޞާދީ މައިގަނޑު އެހެން  ތަށާއި، އިޤުޢަނާޞިަބލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމުގެ  

އިންސައްތައިން ދަށްވިއެވެ. ނަމަވެސް ޯބޑަރު އަލުން )ތިރީސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(    33.5ތިޞާދީ ދުވެލި  ސަަބބުން، އިޤު 

ތިޞާދު ކުރިއަރަން ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤު  2021އެޅުނު ފިޔަވަޅުތަކާއެކު،  ދު ހިފެހެއްޓުމަށް  ޞާތިޤުއިހުޅުވާލައި، ރާއްޖޭގެ  

)ސާޅީސް އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް( އިންސައްތައިން   41.7ތިޞާދު  ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤު  2021ފަށާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން  

ވަނަ އަހަރު   2022ކުރިއަރައި، ރިކަވަރީގެ މިންވަރު ކުރިން އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ މަތިވެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން،  

ންދާޒާކުރެވެއެވެ. މި ކުރިއެރުމާއެކު  )ާބރަ ޕޮއިންޓް ތިނެއް( އިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެކަމަށް އަ  12.3ތިޞާދީ ދުވެލި  އިޤު

މިންވަރަށް އަނުބރާ ވާސިލުވެވޭނެ  19-ތިޞާދު ކޮވިޑްރާއްޖޭގެ އިޤު މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ    ކަމަށް ެބލެވެއެވެ.ގެ ކުރިން ހުރި 

  17.2ތިޞާދު ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ސަަބަބކީ ޖީ.ޑީ.ޕީގައި އެންމެ ޮބޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރާ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ  އިޤު

ދުމަތާއި ޚި)ސަތާރަ ޕޮއިންޓް ދޭއް( އިންސައްތަ ކުރިއަރާނެކަމަށް ެބލެވުމެވެ. އަދި އެއާއެކު، ދަތުރުފަތުރާއި، މުވާސަލާތުގެ  

ރީޓެއި އަދި  ރިހޯލްސޭލް  ދާއިރާއާއި  ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  އަދި  އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  ކުރިއަރާނެކަމަށް  ވިޔަފާރިތައްވެސް  ލް  އަލް 

ދާއިރާވެސް   ވިޔަފާރީގެ  އަހަރު    2022އެސްޓޭޓް  ކުރިއެރުމެއް    23.3ވަނަ  އިންސައްތައިގެ  ތިނެއް(  ޕޮއިންޓް  )ތޭވީސް 

 ހޯދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  
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)ހަތެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް( އިންސައްތައިން   7.6ތިޞާދު  ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤު  2023ލައިލާއިރު،  ތިޞާދީ ކުރިމަގަށް ަބއިޤު

ތިޞާދީ ދުވެލި އެވަރެޖްކޮށް އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިޤު  10ގެ ކުރިން، ވޭތުވެދިޔަ    19-މިއީ ކޮވިޑްކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  

އަހަރު ކުރިއަރާނެކަމަށް ެބލެވެނީ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް   ތިޞާދު އަންނަ ގެ އިޤުރާއްޖޭ ހުރި މިންވަރަށްވުރެ މަތީ ޢަދަދެކެވެ.

ވަނަ އަހަރު    2023ޒިޔާރަތްކުރާ ޢަދަދާއި ރާއްޖޭގައި ހޭދަކުރާ ރޭގެ ޢަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ެބލެވޭތީއެވެ. މީގެ އިތުރުން،  

ދާއިރާގެ އެނދުގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރުވާނެކަމަށް   ،ރާވާފައިވާ ރިސޯޓުތައް ހުޅުވައިން އަލަށް ހުޅުވުމަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއި

ދާއިރާތަކާއި   އެހެނިހެން  ދަތުރުފަތުރުފަދަ  ގުޅުންހުރި  ފަތުރުވެރިކަމާއި  ގިނަ  ޢާެބލެވޭތީ،  އެހެނިހެން  ވިޔަފާރިތަކާއި  ންމު 

އަހަރު   2024ރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓުގެ އާ ޓަރމިނަލް  ޞިނާޢަތްތައްވެސް ކުރިއަރާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. އަދި ވެލާނާ އިންޓަ

  ކަމަށް ެބލެވެއެވެ.ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފަތުރުވެރިން ގެނެއުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާނެއޮޕްރޭޝަނަށް އައުމުން 

ޮބޑު  ޢަނާޞިފަތުރުވެރިކަމުގެ   އެންމެ  އުފެއްދުންތެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ  ނުސީދާގޮތުން  ސީދާގޮތުންނާއި  އެއްކުރާ  ސާއްހިތަކީ 

ތްތަކަކަށްވާތީއެވެ.  ޢަނާޞިތްތަކަކީ ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ  ޢަ ނާޞިތިޞާދީ  ތެވެ. ސަަބަބކީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ގިނަ އިޤުޢަނާޞި

ތަކީ ރާއްޖެއަށް  ޢަނާޞިތާއި ވިޔަފާރި ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ފަތުރުވެރިކަމުގެ  މީގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތީ ޚިދުމަ

ދަރެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނީގެ އެންމެ ޮބޑުަބއެއް ހިއްސާކުރަނީވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޞް ވަންނަ ޭބރު ފައިސާގެ މައި މަ

 ދާއިރާއިންނެވެ. 

ވަނަ    2021ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ހުއްޓުމަކަށް އައި ނަމަވެސް،    2020ކަމާއެކު  ޑުގެ ަބލިމަ  19-ކޮވިޑް

ަބއިނަލްއަޤުވާމީ ދަތުރުތަކަށް   އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވެކްސިން ދޭންފަށައި، ރައްކާތެރިކަމުގެ ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ދިވެހިރާއްޖެ

ރުން ގެނުވި ފިޔަވަޅަކަށެވެ. ހަމައެހެންމެ، ސަރަޙައްދީ އެހެން  ހުޅުވާލުން ވެގެން ދިޔައީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ދި

ޤައުމުތަކަށްވުރެ ކުރިން، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތު ހުޅުވާލުމުގެ ސަަބުބން ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި 

ޒިޔާރަތްކޮ އެއް ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ގިނައިން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން  ޮބޑު  ށްފައިވެއެވެ. މި ޞިނާޢަތުގެ އެންމެ 

އެހެނިހެން   ދަތުރުތަކަށް ހުޅުވާފައިނުވި ނަމަވެސް،ވާމީ  މާކެޓްކަމުގައިވާ ޗައިނާ، ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ަބއިނަލްއަޤު

 އިތުރުވެފައިވެއެވެ.  ނިސްަބތް ގެމާކެޓްތަކުން ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިން

ރަޝިފަތުރުވެރިކަމުގެ   އޮންނަ  ހިއްސާއެއް  ޮބޑު  ހަމަނުޖެހުމުގެ    ޔާމާކެޓުގައި  ހިނގަމުންދާ  ދެމެދުގައި  ޔޫކްރެއިންގެ  އާއި 

މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިޔާގެ ޤައުމީ އެއަރލައިން )އެރޮފްލޮޓް( ގެ ސީދާ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް    އަހަރުގެ މި  ސަަބުބން

ވެގެންދިޔައެވެ. ނަމަވެސް އެ ށްވަރަށް ޮބޑަށް ދަ   ޤައުމުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު  ހުއްޓާލައި، އެ

މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވެ   މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި އެހެން މާކެޓުތަކުން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު ކުރިން އަންދާޒާކުރި 
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ޖުމުލަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރު ދަށްނުވެ ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ މޭ މަހުގައި ރަޝިޔާގެ ޤައުމީ 

ރަޝިޔާއި ފަށާފައިވުމާއެކު  އަލުން  ދަތުރުތައް  އިތުރުވާން  އެއަރލައިންގެ  މިހާރުވަނީ  ޢަދަދު  ފަތުރުވެރިންގެ  ޒިޔާރަތްކުރާ  ން 

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓު މަހުގެ ނިޔަލަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ތެރެއިން ތިން ވަނައަށް    2022އެގޮތުން،  ފަށައިފައެވެ.  

ރަޝިޔާއިންނެވެ.   ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވަނީ  ފަތުރުވެރިން  ގިނަ  ރާއްޖޭގައި އަހަރުގެ  ވަނަ    2022އަދި  އެންމެ  މަހަކީ  މޭ 

   2022ސުރެ އެ މުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިން އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރި މަހެވެ. އަދި  އްފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތް ފެށުނީ

ެބޑްނައިޓްސްގެ ޢަދަދު    ،ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށާއި)އެކެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް( މިލިއަން ފަތުރުވެރިން    1.6ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  

)އެގާރަ ޕޮއިންޓް ނުވައެއް( އިތުރުވާނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން   11.9

 މަދުކުރުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތައް އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތްކުރާ އެއް މާކެޓުކަމުގައިވާ ޗައިނާގައި އަދިވެސް ދަތުރުފަތުރުކުރުން

ސަަބބުންނާއި ތެރޭގައި ޢަނާޞިމި    ، އަޅައިފައިވުމުގެ  އަހަރުގެ  މި  ޤައުމުތައް  އެހެން  ވާދަކުރާ  ދިވެހިރާއްޖެއާ  ތުގައި 

ހުޅުވަމުންދާތީ،   ދަތުރުތަކަށް  އަޅައިަބލާއި  2019ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  ޢަދަދާ  ފަތުރުވެރިންގެ  ޒިޔާރަތްކުރި  އަހަރު  މި  ވަނަ  ރު 

 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު މަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ   2023ނުވި ނަމަވެސް،  ޢަލަތަށް މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރުޖޫޙާގެ ކުރީގެ    19-ކޮވިޑް

ޢަދަދު   އަޅައިަބލާއިރު  ވަ  2019ފަތުރުވެރިންގެ  އަހަރާ  އިތުރުވާނެކަމަށް )ހަ  6.4ނަ  އިންސައްތަ  ހަތަރެއް(  ޕޮއިންޓް  އެއް 

އެގޮތުން   އަހަރު    2023ެބލެވެއެވެ.  އަށެއް(    1.8ވަނަ  ޕޮއިންޓް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް )އެކެއް  ފަތުރުވެރިން  މިލިއަން 

ޢަދަދު ެބޑްނައިޓްސްގެ  އަދި  އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  އަންދާޒާކުރެވެނީ  ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް  ހުންނާނެކަމަށް  )ތޭރަ(    13.0 

 މިލިއަންގައެވެ. 

ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ   2023ވަނަ އަހަރާ އަޅައިަބލާއިރު    2022

އެ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ެބޑްނައިޓްސްގެ ޢަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ގިނަ ސަަބުބތަކެއްވެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި    ،ޢަދަދާއި

ޕެންޑްރާއްޖޭގެ   އިތުރުވުމާއި،  ޑިމާންޑު  އޮންނަ  ކޮވިޑް-ފަތުރުވެރިކަމަށް  ނުވަތަ  ޑިމާންޑް  ސަަބުބން    19-އަޕް  ގެ 

ސަަބުބން   މީހުންގެ  ލަފާކުރެވޭތީއާއި،  ދަތުރުނުކުރެވިފައިވާ  އޮތްކަމަށް  އަދިވެސް  ޑިމާންޑް  އަހަރުގެ    2022އިތުރުވާ  ވަނަ 

ލައިޓް އޮޕަރޭޓްކުރާނެކަމުގެ އިޝާރާތްތައް ލިިބފައިވުމާއި، ރާއްޖެއަށް އިތުރު ފް އޮކްޓޫަބރު މަހު ހުޅުވުނު އައު ރަންވޭއާއެކު،  

ދަތުރުކުރާ  19-ކޮވިޑް މިންވަރަކުން  ހުޅުވާ  ޤައުމުތައް  ފަހުން  އައު ގެ  ރާއްޖެ  އައުމާއި،  އިތުރުވަމުން  ޢަދަދު  މީހުންގެ   

ނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވުން އަންނަ އަހަރު އިތުރު ރިސޯޓުތައް ހުޅުވޭ  މާކެޓުތަކަށް ތަޢާރަފުކުރުމަށް ރޭވިފައިވުމާއި، އަދި މި

ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ    2024މަޝްރޫޢު  ނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމުގެ  ޝައަދި މީގެ އިތުރުން، ވެލާނާ އިންޓަނޭހިމެނެވެ.  
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)ހަތެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޤާިބލުކަން ލިިބގެންދާނެކަމަށް    7.5ނިމި،  

މާ، މެދުރާސްތާގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޞިނާޢަތުގެ ކުރިއެރުން ބިނާވަނީ މި ޞިނާޢަތުގައި ޭބނުންކުރާ  އަންދަޒާކުރެވެއެވެ. ވީ

މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާ ނިސްަބތަށާއި، ޞިނާޢަތް ފުޅާކުރުމަށާއި އުތުރަށް މާކެޓުކުރުމަށް ދުރާލާ ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ އެނދުގެ  

                                                                    މައްޗަށެވެ.

ރާއްޖޭ ދާއިރާއަށްފަހު  ރީޓެއިލް އިޤު  ގެފަތުރުވެރިކަމުގެ  ހޯލްސޭލްއާއި  ދާއިރާތަކަކީ  ހިއްސާކުރާ  ޮބޑަށް  އެންމެ  ތިޞާދަށް 

ދާއިރާއެވެ.  ޚިދުމަތުގެ  މުވާސަލާތީ  ދަތުރުފަތުރާއި  އަހަރު  2022  މިގޮތުން،  ވިޔަފާރިއާއި  ލިިބފައިވާ  ގެ  ވަނަ  މިހާތަނަށް 

އަހަރުގެ    2021އުފެއްދުންތެރިކަން  ދާއިރާގެ    ގެމާރާތްކުރުމުޢި  ން ފެންނަގޮތުގައިރު، ކުއާރޓަލީ ޖީ.ޑީ.ޕީއިމަޢުލޫމާތަށް ަބލާއި

ކުއާޓަރާ  ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ    2021އިތުރުވެފައެވެ. އަދި  އިންސައްތަ ވަނީ    )ނުވައެއް(  9.0ަބލާއިރު  ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ

އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް    )ތިރީސް ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(  32.5ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި    2022އަޅައިަބލާއިރު  

ޢިމާރާތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ )ލަކުޑި، ދަގަނޑު، ސިމެންތި ވަނަ އަހަރު އިމްޕޯޓް ކުރެވުނު    2021  މުޅި  ލިިބފައިވައެވެ. މިގޮތުން

އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދެ ކުއާޓަރުގައި ވަނީ މުދާ އެތެރެކޮށްފައެވެ. އަދި ތަފާތު އެކި އުމްރާނީ    މުދަލާ އެއްވަރަށް މި  (ފަދައަދި ހިލަ

)ދިހައެއް ޕޮއިންޓް   10.5ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން އެވަރެޖްކޮށް  ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ފެށިގެން ދިއުމާއެކު މެދުރާސްތާގައި މި

 އި ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ފަހެއް( އިންސައްތައިގަ

ތަށް އައި ޢަނާޞިވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ، އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ވަނަ އަހަރު ހޯލްސޭލް އަދި ރީޓެއިލް    2021

ވަނަ އަހަރު މި ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން   2019  ،ަބދަލުތަކާއެކު ާބރު ދުވައްޔެއްގައި ކުރިއަރާފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް

ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން،   2021ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވާސިލުވެފައެއްނުވެއެވެ.  2021ހުރި މިންވަރަށް 

)ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް    4.5ގައި  ގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގެ ނިޔަލަށް، ޤައުމުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ކުރިއެރުމަށް އެވަރެޖްގޮތެއް  2022

މި މެދުރާސްތާގައި  އަދި  ހިއްސާވެފައިވެއެވެ.  ދާއިރާއިން  މި  އިންސައްތައިން  އެވަރެޖްކޮށް    ފަހެއް(  )ފަހެއް(    5.0ދާއިރާ 

 ކުރެވެއެވެ. ޒާއިންސައްތައިން ކުރިއަރާނެކަމަށް އަންދާ

ވަނަ އަހަރު ވަނީ   2022މުވާސަލާތުގެ ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަންވެސް  ވަނަ އަހަރާ އަޅައިަބލާއިރު، ދަތުރުފަތުރާއި  2021

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ޯބޑަރު ހުޅުވާލި   2020ގެ ަބލިމަޑުކަމާއެކު އައި ފުރަަބންދަށްފަހު،    19-އިތުރުވެފައެވެ. ކޮވިޑް

ންތިހާއަށް ދަށްވެފައިވުމާއެކު، އެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  އައި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު އި  ނަމަވެސް، ފުރަަބންދުގެ ސަަބުބން ރާއްޖެ

އަދި   ހީނަރުވެގެންދިޔައެވެ.  ދާއިރާ  ހުޅުވާލެވި،    2021މި  ަބނދަރުތައް  ވައިގެ  ގިނަ  ަބއިނަލްއަޤްވާމީ  އަހަރު  ވަނަ 

 ،އިގެންދިޔައެވެ. މިގޮތުންއެއަރލައިންތަކުން ދަތުރުތައް ފެށުމާއެކު، ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތުގެ ދާއިރާވެސް ކުރިއަރަ 
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)ހަތްދިހަ ނުވައެއް   79.6ވަނަ އަހަރުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ    2019ވަނަ އަހަރު މި ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ހުރީ    2021

އިރާގެ  ވަނަ އަހަރު މި ދާ  2023އަދި އިޤުތިޞާދު ާބރު ދުވައްޔެއްގައި ކުރިއަރަމުންދާތީ،  ޕޮއިންޓް ހައެއް( އިންސައްތައިގައެވެ.  

މެދު ރާސްތާގައި މި    ،ލުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. ހަމަ އެހެންމެވާސިގެ ކުރީގެ މިންވަރަށް    19-އުފެއްދުންތެރިކަން ކޮވިޑް

)އެގާރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(    11.4ދާއިރާތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ދުވެލި އަވަރެޖްގޮތެއްގައި ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ  

  ސައްތައިގައެވެ. އިން

ވަނަ އަހަރު ގިނަ ަބއެއްގެ ވަޒީފާއަށް އޭގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރިކަން ޕެންޝަން އޮފީހުގެ   2020ގެ ސަަބުބން    19-ކޮވިޑް

ނަމަވެސް   ދައްކައެވެ.  ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ    2021ތަފާސްހިސާބުތަކުން  އޮފީހުގައި  ޕެންޝަން  ފެށިގެން  އަހަރުން  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ޢަދަދުތަކަށް ަބލައިލާއިރު   2022އެހެންމެ،    މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު މަހުން މަހަށް ދިޔައީ އިތުރުވަމުންނެވެ. ހަމަ 

ންޝަން  ޕެވަނަ އަހަރު    2019ވަނަ އަހަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި    2021މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު،  

 ވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ޢަދަދު އިތުރުވެފައިއޮފީހުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދަށްވުރެވެސް 

ދުނިޔޭގެ ާބޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް ހުރިކަމުގައި ވީނަމަވެސް،    ށްތިޞާދީ ޞިނާޢަތްތަކުގެ ކުރިއެރުން ފަހިކޮދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤު

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2021މަތިވުމުގެ ސަަބުބން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓުކުރާ މުދަލުގެ އަގު ޮބޑުވެ، ކާބޯތަކެތީގެ އަގުތައް ދަނީ  

ވަނަ އަހަރުގެ އެޕްރީލް މަހުން ފެށިގެން އަގުތައް މަތިވާ މިންވަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މީގެ    2022މަތިވަމުންނެވެ. އަދި  

 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ތެރޭގައި މާލެ ސިޓީގެ ޓެކްސީގެ އަގުތައް ޮބޑުކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއެކު އިންފްލޭޝަން  2022އިތުރުން  

ވަނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ާބޒާރުގެ އަގުތައް   2022ރޭޓު އިތުރަށް މަތިވެގެންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  

  2.2އެވަރެޖްކޮށް އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ހުންނާނީ  ވަނަ އަހަރުގައި    2022ގޮތުގައި    ހުރި މިންވަރަށް ިބނާކޮށް އަންދާޒާކުރެވޭ

ތެރޭގައި ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި އަގުތައް މަތިވަމުންދާ )ދޭއް ޕޮއިންޓް ދޭއް( އިން ސައްތައިގައެވެ. މިއީ މި އަހަރުގެ 

 10.0ދުނިޔޭގެ ގިނަ ޤައުމުތަކުގައި މިހާރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓު ހުރީ    ،އެގޮތުން މިންވަރާ އަޅައިަބލާއިރު ދަށް މިންވަރެކެވެ.

ގެ ޤައުމު  10ވަނަ އަހަރު އިންފްލޭޝަން ރޭޓު އެންމެ ދަށް    2022އިންސައްތައަށްވުރެ މަތީގައެވެ. އެގޮތުން،  )ދިހައެއް(  

ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނެއެވެ. އެހެން ޤައުމުތަކާއި އެއް މިންވަރަށް ރާއްޖޭގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް މައްޗަށް ނުދަނީ ދުނިޔޭގެ އެހެން  

ޮބޑުވުމުގެ ލާފަށް ރާއްޖޭޚިޤައުމުތަކާ  ގިނަ   ާބޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު  ގައި ކަރަންޓުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލުކޮށްފައިވުމުން ދުނިޔޭގެ 

  2023ކުރެވިފައިވާތީއެވެ. މިހާރު އަންދަޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި  އަސަރު ރާއްޖޭގެ ގޭިބސީތަކަށާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާ މިންވަރު ކުޑަ 

ރޭޓަކީ   އިންފްލޭޝަން  އަހަރު  ޕޮއި  5.4ވަނަ  ހަތަރެއް()ފަހެއް  މިއީ    ންޓް  އެންޑް  އިންސައްތައެވެ.  ގުޑްސް  ޖެނެރަލް 

( ޓެކްސް  ޖުމުލަ   (ޓީ.އެސް.ޖީ.ޖީސަރވިސަސް  އަގުތައް  މުރާޖަޢާކުރުމާއެކު،  ސަްބސިޑީ  ފިއުލް  ސަަބބުންނާއި  ޮބޑުކުރުމުގެ 
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އަހަރުތަކުގައި އަގުތައް އިތުރުވި މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑު ޢަދަދެއް ނަމަވެސް، ގޮތެއްގައި އިތުރުވާނެ މިންވަރެވެ. މިއީ، ފާއިތުވި  

ވަނަ އަހަރު    2023ދުނިޔޭގެ އެހެން ޤައުމުތަކާ އަޅައިަބލާއިރު ކުޑަ ޢަދަދަކެވެ. އެވަރެޖްކޮށް ދުނިޔޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓު  

އިން  (  އެފް.އެމް.އައިއިންޓަރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް ) ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އިންސައްތައިގައިކަމަށް  )ހައެއް  6.5ހުންނާނީ  

 ލަފާކުރެއެވެ. 

)ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(    2.5ޓީ ޮބޑުކުރުމަށް  .އެސް.ޖީ.ވަކިވަކި ަބއިތަކުން އިންފްލޭޝަން ހިއްސާކުރާ މިންވަރަށް ަބލައިލާއިރު ޖީ

)އެކެއް   1.3މަތިވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. އަދި ފިއުލް ސަްބސިޑީ މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ސަަބުބން    ތައްގުއިންސައްތައިން އަ

ޕޮއިންޓް ތިނެއް( އިންސައްތައިން އަގުތައް މަތިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ތަކެތީގެ އަގުތަކަށް މި އަންނަ ަބދަލުތަކުގެ ނޭދެވޭ 

 ަބދަލުތަކުގެ އެކިއެކި ސިޔާސަތުތަކަށް ގެންނަ  ތުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށެވެ. އެގޮތުން،  ލަޙާއަސަރު އެންމެ ޮބޑަށް ކުރާނީ ފަޤީރު  

އަހަރުގެ ތެރޭގައި    ވަނަ  2023ހީނަރުވިޔަނުދިނުމަށްޓަކައި،    އިތުރަށް  ޙާލަތު  މާލީ  ފަރާތްތަކުގެ  އުޅޭ  ޙާލަތުގައި  ފަޤީރު  ސަަބުބން

އިފައެވެ. ޑައިރެކްޓް ސަްބސިޑީގެ ނިޒާމެއްގެ ތެރެއިން އެ ފަރާތްތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުންވަނީ ރާވަ

އަހަރު    2022 ޖީ.ޑީ.ޕީވަނަ  ލަފާކުރެވެނީ    ނޮމިނަލް  ފަހެއް)  95.2ހުންނާނެކަމަށް  ބިލިއަން (  ދޭއްޕޮއިންޓް    ނުވަދިހަ 

ޕޮއިންޓް ތިނެއް( ބިލިއަން ރުފިޔާގައި   ސަތޭކަ ހަތަރެއް)  104.3  ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީވަނަ އަހަރު    2023އަދި    ގައެވެ.ރުފިޔާ

  ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

ނިމޭއިރު ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި ހުންނާނެކަމަށް   2021ށް ަބލާއިރު  ރާއްޖޭގެ ބެލެންސް އޮފް ޕޭމަންޓަ ވަނަ އަހަރު 

  7.9ޕީގެ ނިސްބަތުން  .ޑީ. )ޖީ  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު)ހަތަރުސަތޭކަ ފަންސަވީސް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(    425.5ެބލެވެނީ،  

ކަރަންޓް އެކައުންޓްގެ ދަރަނި   ލަށްވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަ  2022  އިންސައްތަ( ގައި ހުރުމަށްފަހު)ހަތެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް(  

ގެ ނިސްބަތުން  ޕީ.ޑީ.ޖީނުވަތަ    މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  )އެއްހާސް އެއްސަތޭކަ ތޭރަ ޕޮއިންޓް އެކެއް(   1,113.1  ހުންނާނީ

  )އެއްހާސް ފަސްދޮޅަސް   1,067.0ވަނަ އަހަރު މި ޢަދަދު    2023)އަށާރަ( އިންސައްތައިގައިކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.    18.0

އިންސައްތައަށް ދަށަށް   )ފަނަރަ ޕޮއިންޓް އަށެއް(  15.8ޕީގެ ނިސްަބތުން  .ޑީ.ނުވަތަ ޖީ  އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް( މިލިއަން  ހަތެއް

 އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  ދާނެކަމަށް

ވަނަ އަހަރު ކަރަންޓް އެކައުންޓް ދަރަނި މައްޗަށް ދާން މެދުވެރިވި ސަަބަބކީ ދުނިޔޭގެ ާބޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގު އުފުލި   2022

ލުގެ ވިޔަފާރީގެ ތަފުސީލަށް ބަލައިލާއިރު، ޚަރަދު ވަރަށް ޮބޑަށް އިތުރުވެފައިވުމެވެ. މިގޮތުން މުދަމުދާ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ކުރެވޭ  

 ،)ދެހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ދޭއް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މުދާ އިމްޕޯޓްކުރެވުނުއިރު  2,392.0ވަނަ އަހަރު    2021

)ތިންހާސް ދުއިސައްތަ ތިރީސް ފަހެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ   3,235.8ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް    2022
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)ތިރީސް ފަހެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(    35.3ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު    2021އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. މިއީ    ށްމުދާ އިމްޕޯޓްކުރެވޭނެކަމަ

ސް ތިންސަތޭކަ ނުވައެއް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ މުދާ )ތިންހާ   3,309.0ވަނަ އަހަރު    2023ގެ އިތުރުވުމެކެވެ. އަދި  

މިއީ   ލަފާކުރެވެއެވެ.  ކުރެވޭނެކަމަށް  ާބ  2023އިމްޕޯޓް  ދުނިޔޭގެ  އަހަރު  ދާނެކަމަށް  ވަނަ  ދަށަށް  އަގު  މުދަލުގެ  ޒާރުގައި 

 ތީއެވެ.ށް ެބލެވޭ ލަފާކުރެވުނަސް، އިމްޕޯޓްކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ޢަދަދު ނިސްބަތުން އިތުރުވާނެކަމަ

)އެއްހާސް   1,414.5ވަނަ އަހަރު ދިވެހިރާއްޖެއިން ޭބރުން ހޯދާ ޚިދުމަތްތަކަށް    2022ޚިދުމަތުގެ ވިޔަފާރިއަށް ަބލާއިރު،  

ވަނަ އަހަރު މި    2023ހަތަރުސަތޭކަ ސާދަ ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޚަރަދުވާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. އަދި  

ޑޮލަރަ   1,483.1ޢަދަދު މިލިއަން  އެކެއް(  ޕޮއިންޓް  ތިނެއް  އަށްޑިހަ  ހަތަރުސަތޭކަ  ދާނެކަމަށް   ށް)އެއްހާސް  މައްޗަށް 

)ހަތަރުހާސް ދުއިސައްތަ ތޭރަ   4,213.5ވަނަ އަހަރު ޭބރުގެ ފަރާތްތަކަށް ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދީގެން    2022ލަފާކުރެވެއެވެ.  

  13.9ވަނަ އަހަރާއި އަޅައިަބލާއިރު    2021ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭއިރު، މިއީ  

ވައެއް )ހަތަރުހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނު  4,409.3ވަނަ އަހަރު    2023)ތޭރަ ޕޮއިންޓް ނުވައެއް( އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.  

މީގެ ެބލެވޭއިރު،  ލިބޭނެކަމަށް  ޑޮލަރު  އެމެރިކާ  މިލިއަން  ތިނެއް(  އެއްސަތޭކަ   4,176.5ތެރެއިން    ޕޮއިންޓް  )ހަތަރުހާސް 

 ހަތްދިހަ ހައެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ލިޭބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. 

 2022)އަށްސަތޭކަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( މިލިއަން ޑޮލަރުގައި ހުރުމަށްފަހު    805.8ރަސްމީ ރިޒާރވް  ވަނަ އަހަރު    2021

)ހަސަތޭކަ ތިރީސް އަށެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ދަށަށްދާނެކަމަށް    638.4ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  

ގެ އަގު ވަރަށް ޮބޑަށް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ތެޔޮ އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ  ލަފާކުރެވެއެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ާބޒާރުގައި ތެލު

އަސަރެކެވެ. ނަމަވެސް   ކުރި ނޭދެވޭ  ރިޒާވަށް  އިތުރުވެފައިވާތީ  ގުނައެއް  ދުނިޔޭގެ    2023އެތައް  ތެރޭގައި  ވަނަ އަހަރުގެ 

  ތީ އަދި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ަބޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގަށް ހެޔޮ ަބދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ

)ހަސަތޭކަ ހައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(    606.3ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރަސްމީ ރިޒާވް ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ    2023

 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައެވެ.   

ޕްރެޝަރު ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭ  ފައިސާގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް    ޭބރުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  މި ހިރާސްތައް  މާ،  ވީ

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި އާމްދަނީ ލަފާކުރި މިންވަރަށް ލިޭބނެކަން    2023އަދި  އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން މުހިންމެވެ.  

އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންވެސް    މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑުވިޔަނުދީ ހިފެހެއްޓުމަށްންކޮށް، ޑެފިސިޓް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ޤީޔަ

 މެވެ. ންމުހި
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-ފަހުން ރަޝިޔާތިޞާދީ ކާރިސާއާ ގުޅިގެންނާއި އޭގެ  ގެ އިޤު  19-ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގެ އެންމެ އިސް އަމާޒަކީ ކޮވިޑް  2023

ގުޅިގެން އިތުރުވެގެންދިޔަ ހިރާސްތައް ކުޑަކޮށް،   ކްރެއިން ހަނގުރާމައާއި ދުނިޔޭގެ ަބޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމާޔޫ

އަދި   ދެމެހެއްޓެނިވިކަން  ފިސްކަލް  ދަރަނީގެ  އަދި  ފިސްކަލް  މެދުރާސްތާގައި  ކަށަވަރުކުރުމެވެ.  ދެމެހެއްޓެނިވިކަން  ދަރަނީގެ 

 2025-2023ރުކޮށް، ފިސްކަލް ސިޔާސަތު ތަންފީޒުކުރުމުގައި ގެންގުޅޭނެ އިންތައް ކަނޑައެޅުމަށް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ  ކަށަވަ

 ގައި، ހަތަރު ފިސްކަލް "އެންކަރ" އެއް ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. މި އެންކަރތަކަކީ: 

  100.0ޕީގެ ނިސްަބތުން  .ޑީ.ޖީ  )ގެރެންޓީ ނުހިމަނާ(  ވަނަ އަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ދައުލަތުގެ ދަރަނި  2025 •

 .)ސަތޭކަ( އިންސައްތައަށްވުރެ ތިރިކުރުން

ޖީ  2023 • ޑެފިސިޓް  ަބޖެޓު  ޕްރައިމެރީ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ނިސްބަތުން  .ޑީ.ވަނަ  )ފަހެއް(    5.0ޕީގެ 

 ހިފެހެއްޓުން. ތިރިކޮށް، އެއަށްވުރެ އިތުރު ނުވާނެހެން މެދުރާސްތާގައި  ރެއިންސައްތައަށްވު

 އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއް ދަށަށް ދާނެ މިސްރާުބގައި ހިފެހެއްޓުން.  •

ނިޔަލަށް ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ )ހިލޭ އެހީ ނުހިމަނާ( އަށްވުރެ އިތުރުނުވާނެ ވަނަ އަހަރުގެ    2023 •

 ދުރު ރާސްތާގައި އެ މިންގަނޑުގައި ހިފެހެއްޓުން.  މިންވަރަށް ތިރިކޮށް،

، ޚަރަދު، އަދި  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ތައްޔާރުކޮށްފައިވަނީ މި އެންކަރތައް ހާސިލުކުރެވޭނެ މަގުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  2023

ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި އެވެ.  ފައިނޭންސިންގ ޕްލޭން ރާވައިގެންކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން މަޢުލޫމާތު ދެއްވާފައިވެ

ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި   އަމާޒުތައް  ގާތްގަނޑަކަށް    2023ކަނޑައަޅާފައިވާ  ނިސްބަތުން  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  އަހަރު    6ވަނަ 

ޚަރަދުގެ    )ހައެއް( އާމްދަނީއާއި  ހާސިލުކުރަން  އަމާޒުތައް  އެ  ެބލެވޭތީ،  ޖެހޭކަމަށް  ކުޑަކުރަން  ޑެފިސިޓް  އިންސައްތައިން 

ހިމެނިފައިވެއެވެ.   ަބޖެޓުގައި  ަބދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  އިތުރުކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް  އާމްދަނީ  ތެރޭގައި  ސިޔާސަތުގެ  މި 

  3ޕީގެ ނިސްބަތުން  .ޑީ.ފިޔަވަޅުތައް ހިމެނޭއިރު، އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން ޖީރަދު ކުޑަކުރުމުގެ  ޚަ ފިޔަވަޅުތަކާއި  

ޖީ)ތިނެއް(    )ތިނެއް(  3ޕީގެ ނިސްބަތުން  . ޑީ.އިންސައްތައިން ޑެފިސިޓް ދަށްކުރުމާއެކު ޚަރަދުކުޑަކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައްވެސް 

 . ފިސިޓް ދަށްކުރުމަށް ރާވާފައިވެއެވެއިންސައްތައިން ޑެ

އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން   19-މީގެ އިތުރުން، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ވައުދުފުޅުތަކާއި، ކޮވިޑް

ރެޒިލިއަންސް ނޭޝަނަލް  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހިމަ  މުރާޖަޢާކޮށް  ޕްލޭންގައި  ރިކަވަރީ  ތަންފީޒުކޮށް  ނާއެންޑް  ކަންކަން  ފައިވާ 

ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަމަކީ މިހާރުވެސް ފަށައިފައިވާ ކަންކަން ކަމުގައިވާތީ،    މީގެނިންމުމަށް މި ަބޖެޓުގައި ޖާގަ ދީފައިވެއެވެ.  

 



 M19/BGT/2022/01ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 19               ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ފޯރުކޮށް ސަރުކާރުން  ގެންގޮސް  ހިސާަބށް  ފަށާ  ކުރަން  ރައްޔިތުންނަށް  ފައިދާ  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ  މަޝްރޫޢުތަކާއި  ދޭ މި 

ކޮށް ނިމިދިޔަ އަހަރުތަކަކީ ވެލާނާ  ޞައްޚާރުމަށް ަބޖެޓުގައި އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ. އަދި  ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަންގަޅުކު 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ  ޭބނުންވާ  ނިޒާމަށް  ދަތުރުފަތުރު  އެތެރޭގެ  ތަރައްޤީކުރުމާއި  އެއަރޕޯޓް  އިންޓަރނޭޝަނަލް 

ރާއްޖޭ އިތަރައްޤީކުރުންފަދަ  ކެޕޭސިޓީ  ޕްރޮޑަކްޓިވް  ކުރިއަށްގެންދެވުނު  ގެ  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ގިނަ  ތުރުކޮށްދޭނެ 

ލިެބންފަށާނެކަން  އިޤުތިޞާދަށް  އަވަހަކަށް  އެންމެ  ވީ  ފައިދާ  އެސެޓްތަކުގެ  ނިންމާ  މަޝްރޫޢުތައް  މި  އަހަރުތަކަށްވާތީ، 

   ކަށަވަރުކުރުމަށްވެސް ަބޖެޓުގައި އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.

ފިސްކަލް   ކަނޑައަޅާފައިވާ  މެދުރާސްތާއަށް  ަބދަލުތަކާއެކު  ގެންނަ  ކުޑަކުރަން ސިޔާސަތުތަކަށް  ޚަރަދު  އިތުރުކޮށް،  އާމްދަނީ 

   އަމާޒުތައް ހާސިލުވާނެކަމަށް ލަފާކުރައްވާފައިވެއެވެ. 

 ބައިތައް   ރި ކޮމިޓީގެ މަސައްކަތް އަމާޒުކު   . 6

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މުގައި ކޮމިޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް އަމާޒުކުރީރުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު ދިރާސާކު  2023

ފައިވާ ދައުލަތުގެ  ކޮށްވަނަ އަހަރަށް ަބޖެޓު  2023ފިސްކަލް ނުވަތަ ަބޖެޓުގެ ޙާލަތާއި ތަޞައްވަރުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން،  

  ަބޖެޓު ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި،    ،ސަތުތަކާއި، ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއިއާމްދަނީއާއި ޚަރަދުގެ ސިޔާ

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި   މެންަބރުން  ކޮމިޓީގެ  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ރާވާފައިވާ  ފައިނޭންސްކުރުމަށް  ަބޖެޓު  ޑެފިސިޓާއި 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ    2023 ގޮތެއްގައި،  އްޞަ ޚާ  ދިއަ  ރިއެވެ.މަޝްވަރާކު

ކަނޑައަ ހިންގުމަށް  މަޝްވަރާކު  ޅާފައިވާދަށުން  ކޮމިޓީގައި  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތް ރިއެވެ.  މަޝްރޫޢުތަކާ  ކޮމިޓީގެ  އަދި 

ތަކުގެ ަބޖެޓާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ސަރުކާރު އޮފީސް  ރުމުގައިިބނާކު

 އެވެ. ރިަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކު

  2022އައިސްފައިވާ ަބދަލުތަކާއި،  ވަނަ އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަބޖެޓަށް    2022  ،މީގެ އިތުރުން

 ރާކުރިއެވެ.މަޝްވަހުށަހަޅާފައިވާ ަބޖެޓުގެ ަބއިތަކަށް ކޮމިޓީގައި  ށްވަނަ އަހަރަށް ރިވައިޒްކޮ

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  . 6.1

ޖުމު  2022 އަހަރު  ލަފާކުރެވެނީ  ވަނަ  ލިބޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ހިލޭ  އާމްދަނީއާއި  ސައުވީސްހާސް  )24,279.9 ލަ 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް    2022  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަނުވައެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް(  

ޕޮއިންޓް އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    26,361.1މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ   )ސައްީބސްހާސް ތިންސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އެކެއް 
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  8.6ރު ފާސްކުރި ަބޖެޓުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީއާ އަޅައިަބލާއިރު  މިއީ، މި އަހަ

ވަނަ    2022ކުރި މިންވަރަށްވުރެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ  )އަށެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް( އިންސައްތަ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. ކުރިން އަންދާޒާ

ލަފާކުރި މިންވަރަށްވުރެ  އަހަރު އިތުރުވަމުންދާ އެންމެ ޮބ  ޑު ސަަބަބކީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު 

 2022އެހެންމެ،    ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މަތިވެފައިވުމެވެ. ހަމަ  2022އިތުރުވެފައިވުމާއި އެއަރޕޯޓް ޓެކުހާއި ފީގެ ރޭޓުތައް  

ހިއްސާގެ  ފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިޭބ އާމްދަނީއާއި  ތިޞާދަށް އައި ކުރިއެރުމާއެކު ވިޔަވަނަ އަހަރު އިޤު

، ފައިދާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނީ، ކުރިން އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

ިބން ަބދަލުކުރުމުގެ ފީ، އަންދާޒާކުރި ވަރަށްވުރެ އިތުރުވެފައިވާތީ   ރިސޯޓުތަކުގެ ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިޭބ އާމްދަނީއާއި ބިންވިއްކުމާއި

ހަރުމުދަލުގެ ގޮތުގައި ލިޭބ އާމްދަނީވެސް، ފާސްކުރި ަބޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާ އަންދާޒާއަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ.  

ދާޒާކުރި މިންވަރަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިޭބ އާމްދަނީއާއި ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ، ކުރިން އަން

ވަނަ   2022ވަނަ އަހަރަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށް ހިލޭ އެހީ ލިިބފައިނުވުމުގެ ސަަބބުން،    2022ނަމަވެސް،  

ަބޖެޓު ފާސްކުރި  އާމްދަނީ،  ލަފާކުރާ  މިހާރު  ލިބޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ހިލޭ  ނިޔަލަށް  ހިމަނައިފައިވާ އަހަރުގެ  ގައި 

 އަންދާޒާއަށްވުރެ ދަށެވެ. 

ތިރީސްދެހާސް ނުވަދިހަ   32,098.3 (އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ލަވަނަ އަހަރު ޖުމު  2023

  އާމްދަނީ އެކުލެވިގެންވަނީ ޓެކްސްގެ   ލަޖުމުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ    2023  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.އަށެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(  

މިލިއަން    (ނުވައެއްޕޮއިންޓް    ތިރީސް ނުވައެއްސަތޭކަ  ފަސްހާސް  ތޭވީސް)  23,539.9ކަމަށް އަންދާޒާކުރާ  ގޮތުގައި ލިޭބނެ

 (ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް  ފަންސާސްދޭއްސަތޭކަ  ތިން  ހަހާސް)  6,352.4ރުފިޔާއާއި، ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިޭބނެކަމަށް ލަފާކުރާ  

ފަސްދޮޅަސް  ސަތޭކަ  ހަތަރުދެހާސް  )  2,462.1ލަ  ގޮތުގައި ޖުމު  މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްޗަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، ހިލޭ އެހީގެ

ލިޭބނެކަމަށް   ( މިލިއަން ރުފިޔާފަހެއް ޕޮއިންޓް    އަށާރަ)  18.5އާއި، ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން  މިލިއަން ރުފިޔާ  އް(ކެޕޮއިންޓް އެދޭއް  

 ވެއެވެ. ކޮށްފައިލަފާ

 21.8ލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ  ވަނަ އަހަރު ލިޭބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޖުމު  2023އިރު،  ަބލާވަނަ އަހަރާ އަޅާ  2022

އަށެއް) ޕޮއިންޓް  ެބލެވެއި (  އެކާވީސް  އިތުރުވާނެކަމަށް  ލިޭބނެކަމަށް   2023އެވެ.  ންސައްތައިން  ދައުލަތަށް  އަހަރު  ވަނަ 

ވަނަ އަހަރާ    2022ރޭޓުތައް މަތިކުރުމެވެ. ހަމައެހެންމެ،  ޓީގެ  .އެސް.ޖީ  ކީއަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީ އިތުރުވާ މައިގަނޑު ސަަބަބ

ތެރޭގައި އަހަރުގެ  އޮތް  ކުރިއަށް  ޢަދަދު  އަޅައިަބލާއިރު  ފަތުރުވެރިންގެ  ޒިޔާރަތްކުރާ    އިތުރުވާނެކަމަށް  ދިވެހިރާއްޖެއަށް 

ވަނަ އަހަރާއި    2023ވެއެވެ. އަދި  ގުޅިގެން އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެތާ  ޢަނާޞިއަންދާޒާކުރެވޭތީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ  
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މެދުރާސްތާގައިވެސް ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދު ކުރިއަރަމުންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭތީ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސްވެސް އަހަރުން 

ނީ ލިޭބނެކަމަށް   ދައުލަތަށް އެންމެ ގިނައިން އާމްދަވަނަ އަހަރު  2023އަހަރަށް އިތުރުވަމުންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި  

ގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި  (  ޓީ.އެސް.ޖީ.ޓީ)  ޓެކްސް   ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސްއަންދާޒާކުރެވެނީ  

ލަފާކުރެވޭއިރު، ޖުމުލަ  ޓީގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް  .އެސް.ޖީ. )އަށާވީސް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( އިންސައްތަ ޓީ  28.3އެހީގެ  ހިލޭ  

 ޓީގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. .އެސް.ޖީ.)ތޭރަ ޕޮއިންޓް އެކެއް( އިންސައްތަ ޖީ  13.1އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ  

   2025- 2021  އެހީ   ހިލޭ   އާމްދަނީއާއި   ޖުމްލަ   ލިބޭ  ދައުލަތަށް :  1  ތާވަލު 

 

 ދައުލަތުގެ ޚަރަދު  . 6.2

ތިރީސްހަހާސް )  36,925.4ޢަދަދަކީ    ޅާފައިވާގޮތުގައި ހުށަހަ  ޚަރަދުގެ  ލަޖުމުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ    2022

ހަތަރެއް( ޕޮއިންޓް  ފަންސަވީސް  ރުފިޔާއެވެ.  ނުވަސަތޭކަ  މަޖިލީހުން   2022އަދި    މިލިއަން  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ނުވަސަތޭކަ  ހަތިރީސް  )  36,999.3  ފާސްކޮށްފައިވަނީ ނުވައެއްހާސް    ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަން    (ތިނެއް ޕޮއިންޓް    ނުވަދިހަ 

ދައުލަތު  2022  ،ނަމަވެސް ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ހުންނާނެކަމަށް  ވަނަ  ޚަރަދުތައް   42,847.2އަންދާޒާކުރެވެނީ  މިހާރު  ގެ 

)ސާޅީސްދެހާސް އަށްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ، މި އަހަރަށް ފާސްކުރި މިންވަރަށްވުރެ  

ރުފިޔާ  5,890.4 މިލިއަން  ހަތަރެއް(  ޕޮއިންޓް  ނުވަދިހަ  އަށްސަތޭކަ  ަބޖެޓާ އިތުރުވުމެކެވެ.    ގެ)ފަސްހާސް  ފާސްކުރި 

ޔޫކްރެއިންގެ ހަނގުރާމައިގެ ސަަބުބން ދުނިޔޭގެ ާބޒާރުގައި ތެލުގެ   -ވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ރަޝިޔާޓު އިތުރުއަޅައިަބލާއިރު، ަބޖެ

މަޝްރޫޢުތައް ާބރަށް އަގަށް އައި ަބދަލާ ގުޅިގެން ތެލަށާއި ފިއުލް ސަްބސިޑީއަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވެފައިވުމާއި ތަރައްޤީގެ  

ޚަރަދުތައް ހިނގާ  މަޝްރޫޢުތަކަށް  އެ  އިތުރުން    ހިނގަމުންދާތީ  މީގެ  އިތުރުވި    2022އިތުރުވެފައިވުމެވެ.  އަހަރު  ވަނަ 

2025 2024 2023 2022 2021

ާ ލަފާކުރ ާ ލަފާކުރ ާ ލަފާކުރ ި ރިވައިޒްކުރ ލިބުނު 

ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ

27,814,864,359       25,500,863,220      23,539,876,054          18,979,685,887    14,681,611,791        ީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނ

7,347,174,168        6,801,703,265       6,352,415,336            7,073,311,310      5,636,590,107         ީ ޓެކްސް ނޫންގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނ

18,619,900             18,494,634            18,487,767                16,487,608          14,837,492              ީ ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނ

35,180,658,427   32,321,061,119  29,910,779,157       26,069,484,805 20,333,039,390    ަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޖުމުލ

404,899,547           2,463,802,765       2,462,147,587            592,254,979         1,031,847,990         ީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނ

35,254,895,856   34,449,261,322  32,098,303,043       26,361,093,764 21,353,432,263    ަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ޖުމްލ

(330,662,118)          (335,602,562)         (274,623,701)             (300,646,020)       (11,455,117)            
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން 

އަނބުރާ ލިބޭ

35,585,557,974   34,784,863,884  32,372,926,744       26,661,739,784 21,364,887,380    ަ ޖުމްލ

ް ތަފްޞީލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023 ގައި ހިމެނޭ 3.1 ދައުލަތަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 

)ޞަފްޙާ ނަންބަރު 152 - 158(

 



 M19/BGT/2022/01ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 22               ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ލީމީ ދާއިރާގެ ޢުޚަރަދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނުގެ ކޭޝްފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ދެވަނަ ކެޕިޓަލްއާއި ތަ

އައު   މުސާރައިގެ  ދަށުން  ސިޔާސަތުގެ  އެއްހަމަކުރުމުގެ  މުސާރަ  ޚަރަދު  މުވައްޒަފުންގެ  ކުރި  ހިޖުރަކުރުމަށް  އޮނިގަނޑަށް 

ޕްރޮގްރާމްތައްވެސް އިތުރުވެފައިވާތީ، އެކަމަށް   ،އަށް ފަހު ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުގެ ހިންގުމާއި  19-ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި ކޮވިޑް

 ކުރި ޚަރަދުވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. 

ރޫޢުތައް ާބރަށް ހިނގުމުން އިތުރުވެފައިވާ ޚަރަދާއި ދުނިޔޭގެ  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝް  2022

އިތުރުވެފައިވާތީ،   ސަްބސިޑީތައް  ހަކަތައިގެ  ސަަބުބން  އަގުޮބޑުވުމުގެ  ތެލުގެ  ަބޖެޓަށް   2022ާބޒާރުގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 އިތުރުކުރަން ޖެހިފައިވެއެވެ. 

 )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(   ހުށަހަޅާ   އިތުރުކުރުމަށް   ބަޖެޓަށް   އަހަރުގެ   ވަނަ   2022:  2  ތާވަލު 

 

 27,894.5  ރިވައިޒްކުރި ަބޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނީ   ށްވަނަ އަހަރަ   2022މިގޮތުން  

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި    2022ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ  މިލިއަން    (ފަހެއްޕޮއިންޓް    ހަތަރެއްނުވަދިހަ    އަށްސަތޭކަހާސް  ހަތާވީސް)

ޢަދަދެކެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    އިތުރުއިންސައްތަ    (ހަތަރެއްާބރަ ޕޮއިންޓް  )  12.4ޚަރަދަށް ަބލާއިރު  ަބޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް  

މިއީ މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  ދޭއް ޕޮއިންޓް ހައެއް(    ފަންސާސް  ސަތޭކަނުވަހާސް  ސާދަ)  14,952.6  ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނީ

 ޢަދަދެކެވެ.  އިތުރުއިންސައްތަ  (އަށެއްޕޮއިންޓް  ާބވީސް) 22.8ަބޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށްވުރެ  ފާސްކުރި

ީ ސަޕްލިމެންޓަރ ި ފާސްކުރ ތަފްޞީލް  ް އޮފީސ

5,847.9  3,120.50 ަ ޖުމްލ

ު އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓ

1,974.9    341.50    ީ ފިއުލް ސަބްސިޑ ު ހާއްސަ ބަޖެޓ

ސަރުކާރު ކުންފުނިތަކަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ    868.70    1,181.5 ހާއްސަ ބަޖެޓު

އިލެކްޓްރިސިޓީ ސަބްސިޑީ )ފެނަކަ(    477.00      439.7 ު ހާއްސަ ބަޖެޓ

ސިފްކޯ ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު     50.00      340.7 ހާއްސަ ބަޖެޓު

906.7      730.90    ަ އާސަންދ ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ

924.00     543.30    
ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް )މާލެ - ތިލަފުށި ބްރިޖް( މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

80.40      109.20    
އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް 

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023 ގައި ހިމެނޭ ތާވަލު 4.1: 2022 ވަނަ އަހަރުގެ 

ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 43((
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ތިރީސް ހަހާސް )  36,999.3ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކޮށްފައިވަނީ    ގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ ގޮތުގައިވަނަ އަހަރު  2022

ވަނަ    2022ގެ ނިޔަލަށް   2022އޮކްޓޫަބރު    20އަދި    މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( 

ޚަރަދުކޮށްފައިވަނީ   ަބޖެޓުން  އަށް  31,980.0އަހަރުގެ  އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ  އަދި  )ތިރީސް  ރުފިޔާކަމާއި،  މިލިއަން  ޑިހަ( 

ވަނަ އަހަރަށް ރައްޔިތުންގެ   2022ގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން،    ވަނަ މައްދާގެ )ނ(  96ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤާނޫނުއަސާސީގެ  

ނަންަބ ފިނޭންސްގެ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ނުވާކަމަށް  ޚަރަދުކޮށްފައި  އިތުރަށް  ަބޖެޓަށްވުރެ  ފާސްކޮށްފައިވާ   ރުމަޖިލީހުން 

13-B3/75/2022/100 (01   ުސިޓީން މަޢުލޫމަތު ދެއްވާފައިވެއެވެ.2022ނޮވެމްަބރ ) 

  ހާސް ސާޅީސްދެ)  42,680.3ޢަދަދަކީ    ޅާފައިވާގޮތުގައި ހުށަހަ  ޚަރަދުގެ  ލަޖުމުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ    2023

މީގެ ތެރޭގައި، ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް    .މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ  (ތިނެއް ޕޮއިންޓް    އަށްޑިހަސަތޭކަ  ހަ

 ، މިލިއަން ރުފިޔާ ފިޔަވައި  ޕޮއިންޓް ނުވައެއް(  ހަތެއްތިރީސް  ކަސަތޭފަސްހާސް  ފަސް)5,537.9 ޚަރަދު    ލަޖުމުލަފާކުރާ  

ޕޮއިންޓް   އެއްސަތޭކަ ސާޅީސްދޭއްހާސް  ހަތްސްތިރީ)37,142.40 އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދަކީ  

ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް   2022މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ    (ހަތަރެއް

 އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދާ އަޅާަބލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް  ،ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު ފިޔަވައި

 ން ރުފިޔާ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ.  މިލިއަ (އަށެއްޕޮއިންޓް  ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަހެއް) 295.80

 ( ރުފިޔާއިން  މިލިއަން   )ޢަދަދުތައް   ހިސާބު  ޖުމުލަ   ކުރާގޮތުގެ   ޚަރަދު   ބައިބަޔަށް   އެކިއެކި :  3  ތާވަލު 

 

 

 

% ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ

4.2 1,915.8    4.2 1,957.2     4.8 2,039.4     3.9 1,684.3          3.9 1,431.3        ް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތ

19.7 8,918.0    13.8 6,443.2     13.0 5,537.9     14.0 6,000.6          16.6 ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން        6,165.7

3.9 1,764.5    3.8 1,755.1     4.3 1,843.8     3.9 1,687.5          4.6 ދިފާޢީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން        1,701.3

7.3 3,331.0    7.3 3,418.3     8.0 3,431.6     7.0 3,003.3          7.5 2,783.5        ް ޢަދުލު އިންޞާފާއި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމްކުރުނ

25.5 11,589.0   27.1 12,656.3   24.6 10,489.4   27.7 11,850.5        23.2 އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިނާޢީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު        8,625.9

1.9 882.7       5.2 2,426.3     4.7 2,013.0     4.3 1,827.4          4.1 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން        1,510.2

6.6 3,007.6    7.4 3,451.8     6.6 2,809.1     6.5 2,765.0          5.2 1,935.4        ް ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި ޖަމާޢާތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތ

9.8 4,436.9    10.2 4,769.4     11.8 5,017.1     10.5 4,490.3          12.8 ޞިއްޙަތު        4,752.3

2.1 934.8       2.3 1,070.4     2.2 957.7       2.5 1,072.6          2.0 731.8           ް އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތ

9.9 4,485.7    10.2 4,745.8     10.8 4,625.3     10.2 4,362.9          10.0 ތަޢުލީމް        3,726.7

9 4,098.9    8.5 3,973.6     9.2 3,916.0     9.6 4,103.0          10.2 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން        3,781.0

100  45,365.0 100    46,667.4 100 42,680.3 100 42,847.4      100 37,145.1     ަ މުޅި ޖުމުލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023 ގައި ހިމެނޭ 4.2 އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 178 - 179(

ް ތަފްޞީލ
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 ގޮތް   ކަނޑައަޅާފައިވާ   ބަޖެޓުގައި   ޚަރަދުކުރުމަށް   ބައިބަޔަށް   އެކި   އަހަރުގައި   ވަނަ   2023:  1  ޗާޓު 

 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ ޚަރަދު ބެހިފައިވާގޮތަށް ަބލާއިރު، ަބޖެޓުން އެންމެ ޮބޑު އިންސައްތައެއް    2023

ަބޖެޓުގެ   ލަޖުމުމަށް ކުރާ ޚަރަދަށެވެ. މި ަބޔަށް  ވުކުރިއެރު  ދާއިރާ  ތިޞާދީ އަދި ޞިނާޢީހޭދަކުރެވޭނެކަމަށް ެބލެވެނީ އިޤު 

ޕޮއިންޓް    ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވައެއްހާސް  ދިހަ)10,489.4   ( އިންސައްތަ ނުވަތަ ހައެއްޕޮއިންޓް  ސް  ވީސައު)  24.6

ކަނޑަ  (ހަތަރެއް ރުފިޔާ  ހޭދައެއް  އަޅާފައިމިލިއަން  ޮބޑު  އެންމެ  ދެވަނައަށް  ަބލާއިރު  ަބއިތަކަށް  ަބޖެޓުގެ  ކުރުމަށް  ވެއެވެ. 

ނުވައެއް  ހަތެއްތިރީސް ސަތޭކަ  ފަސް  ފަސްހާސް)  5,537.9  ފައިވަނީއަޅާކަނޑަ ދަރަނީގެ    (ޕޮއިންޓް  ރުފިޔާއާއެކު  މިލިއަން 

ހާސް  ފަސް)  5,017.1  އިންސައްތައެވެ. ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް   ތޭރަ()  13.0މިއީ ަބޖެޓުގެ  ވެ.  ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށެ

 އިންސައްތައެވެ.(  އަށެއްޕޮއިންޓް    އެގާރަ)  11.8މިއީ ަބޖެޓުގެ    މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.(  އެކެއްޕޮއިންޓް    ސަތާރަ

 ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު،  ށްލީމަޢުތަމިލިއަން ރުފިޔާ    (ތިނެއްޕޮއިންޓް    ހަސަތޭކަ ފަންސަވީސްހަތަރުހާސް  )  4,625.3ހަމައެއާއެކު،  

ނިސްބަތުން    ލަޖުމުއެއީ   އިންސައްތައަށެއްޕޮއިންޓް    ދިހައެއް)  10.8ަބޖެޓުގެ  ރައްކާތެރިކަން   އިޖްތިމާޢީއަދި    އެވެ.( 

ސޯޅަތިންހާސް  )3,916.0 ފޯރުކޮށްދިނުމަށް   ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.ނުވަސަތޭކަ  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ަބޖެޓުގެ    ލަޖުމުއެއީ    ( 

އިންސައްތައެވެ.  ދޭއްޕޮއިންޓް    ނުވައެއް )  9.2ނިސްބަތުން   ޤާއިމުކުރުމަށް    ދުލުޢަ(  އަމާންކަން  އިންޞާފާއި 

 ))އަށެއް   8.0ލަ ަބޖެޓުގެ  ( މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު ޖުމު ހައެއްޕޮއިންޓް    ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް އެކެއްތިންހާސް  ( 3,431.6

ކަނޑައަޅާފައެވެ.   ަބޔަށް  މި  ދެވޭ  މާރާތްޢިގެދޮރު  އިންސައްތަ  ފައިދާއަށްޓަކައި  ޖަމާޢަތުގެ  ަބކުރުމާއި  ޖެޓުން  ޚިދުމަތްތަކަށް 

 ހައެއް)  6.6ފައިވެއެވެ. މިއީ ަބޖެޓުގެ  ނާ( މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމައެކެއްޕޮއިންޓް    ނުވައެއްސަތޭކަ  އަށްދެހާސް  ( 2,809.1

ޕޮއިންޓް   ނުވައެއް  ތިރީސްހާސް  ދެ)  2,039.4ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތްތަކަށް  ( އިންސައްތައެވެ.  ހައެއްޕޮއިންޓް  
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 މީގެ އިތުރުން،( އިންސައްތައެވެ.  އަށެއްޕޮއިންޓް    ހަތަރެއް)  4.8 ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިއީ ަބޖެޓުގެ  މިލިއަން ރުފިޔާ  ހަތަރެއް(

ބެލެހެއްޓުމަށް   ކަންތައްތައް  ސާޅީސްއަށް   އެއްހާސް)  1,843.8ދިފާޢީ    ރުފިޔާ   މިލިއަން(  އަށެއް  ޕޮއިންޓް  ތިނެއްސަތޭކަ 

ރައްކާތެރިކުރުމަށް .  އިންސައްތައެވެ(  ތިނެއް   ޕޮއިންޓް  ހަތަރެއް)  4.3  ަބޖެޓުގެ  މިއީ.  ހިމެނިފައިވެއެވެ ތިމާވެށި  ަބޖެޓުން 

މިއީ  އަޅާ( މިލިއަން ރުފިޔާވަނީ ކަނޑަސުމެއްޕޮއިންޓް    ތޭރަ ހާސް  )ދެ  2,013.0  ހަތަރެއް)  4.7ަބޖެޓުގެ    ލަ ޖުމުފައެވެ. 

ޚިދުމަތްތަކަށް  ހަތެއްޕޮއިންޓް   ދީނީ  އިންސައްތައެވެ.  ހަތެއްސަތޭކަ  ނުވަ)  957.7  ލަޖުމު(  ( ހަތެއްޕޮއިންޓް    ފަންސާސް 

 ( އިންސައްތައެވެ.ދޭއްޕޮއިންޓް  ދޭއް) 2.2ލަ ަބޖެޓުގެ މިއީ ޖުމުއަޅާފައިވެއެވެ. މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑަ

 

 ( ރުފިޔާއިން  މިލިއަން   ޢަދަދުތައް )  ހިސާބު   ޖުމްލަ   ގޮތުގެ   ބައިކުރެވިފައިވާ   ޚަރަދު   ބަޖެޓުގެ   މުޅި :  4  ތާވަލު 

 

  ބިލިއަން   ދެ  ސާޅީސް)  42,680,269,914/-ަބޖެޓުގެ ޢަދަދުކަމުގައިވާ    ލަޖުމުދައުލަތުގެ    ޅާފައިވާވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަ  2023

( ހަތެއްފަސްދޮޅަސް  )  67ރުފިޔާގެ ތެރެއިން    (ސާދަ  ސަތޭކަނުވަ  ހާސްވަފަސްދޮޅަސް ނު  ލައްކަދެ  މިލިއަން  އަށްޑިހަ  ސަތޭކަހަ

އަދި   ޚަރަދެވެ.  ރިކަރަންޓް  އަންދާޒާތިނެއް  ތިރީސް)  33ޚަރަދުގެ  އެ  އިންސައްތައަކީ  އިންސައްތަ  ކެޕިޓަލް   ކޮށްފައިވަނީ( 

)ސާޅީސްހާސް ފަސްސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތެއް   40,557.8ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގެ ޚަރަދަކީ    2023ގޮތުގައެވެ.    ޚަރަދުގެ

 ޕޮއިންޓް އަށެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 

އަންދާޒާކުރެވެނީ    2023 ހިނގާނެކަމަށް  ޚަރަދެއް  ޮބޑު  ތެރެއިން  ޚަރަދުގެ  ރިކަރަންޓް  ަބޖެޓުގެ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ށާއި އެކިއެކި ސަްބސިޑީތައް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށާއި ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ޭބނުމުގައި  ޚަރަދަމުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ

ޚަރަދުގެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައިވެސް، ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް    5ހޯދާ ތަކެއްޗަށް ހިނގާ ޚަރަދުތަކަށެވެ. ފާއިތުވި  

ަބޔަށް ތިންަބއިކުޅަ އެއްަބޔާ ގާތްކުރާ މިން ވަރަށް މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތް ދިނުމަށް ޚަރަދުކުރެވިފައިވެއެވެ. މި 

ހިނގާ ޚަރަދު އިތުރުވަނީ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތައް އިތުރުވުމުގެ ސަަބުބން މުވައްޒަފުން އިތުރުވުމުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ 

އިތުރުވުމުންނެވެ.   މިންވަރު  ދޭ  ޢިނާޔަތްތައް  އަޅައިަބލާއިރު    2022މުސާރައާއި  އަހަރާ  އަހަރު   2023ވަނަ  ވަނަ 

% ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ

71.2 32,293.0     65.7 30,643.8        67.0 28,605.5     65.1 27,894.5     64.7 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   24,036.5

28.8 13,072.0     34.3 16,023.6        33.0 14,074.8     34.9 14,952.6     35.3 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   13,108.6

100 45,365.0   100 46,667.4       100 42,680.3   100 42,847.1   100  37,145.1 ަ މުޅި ޖުމުލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023 ގައި ހިމެނޭ 4.1 މުޅި ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ 

ހިސާބު  )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 172 - 177(

ް ާތަފްޞީލ ލަފާކުރ ާ ާ ލަފާކުރ ލަފާކުރ ި ރިވައިޒްކުރ ް އެކްޗުއަލ

2025 2024 2023 2022 2021
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ޚަރަދު   ޕޮއިން  17.5މުވައްޒަފުންނަށްކުރާ  މުސާރަ    ފަހެއް(  ޓް)ސަތާރަ  މިއީ  ލަފާކުރެވެއެވެ.  އިތުރުވާނެކަމަށް  އިންސައްތަ 

ދާ ތަޢުލީމީ  ދަށުން  އޮނިގަނޑަކަށް   ޙީއިރާއާއި ޞިއް ހަމަހަމަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ  އައު  މުސާރައިގެ  މުވައްޒަފުން  ދާއިރާގެ 

)އެއްހާސް(  1,000އިތުރުވުމެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް  ސްފައިވާރަކުރުމަށް ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާތީ އައިހިޖު

 ވެއެވެ.ަބއިގެ ޚަރަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެ މުވައްޒަފުން އިތުރުކުރުމަށް ރާވައިފައިވާތީ މި

ގައި އްމީގެ އިތުރުން، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަމުން އައި ިބޔަ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަަބުބން އެންމެ ޮބޑު ދުވެއްޔެ

ާބޒާރުގައި  އަހަރު ދުނިޔޭގެ    ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައާއެކު މި -އިތުރުވެފައިވަނީ އިންފްރާސްރަކްޗަރއަށްކުރާ ޚަރަދެވެ. އަދި ރަޝިޔާ 

 ން އިތުރުވިއެވެ.ނުތެލުގެ އަގު އިތުރުވުމުން ސަްބސިޑީއަށް ކުރާ ޚަރަދު ވަރަށް ޮބޑުތަ

  ، މިގޮތުންނަމަވެސް ސަްބސިޑީ މުރާޖަޢާކުރުމުގެ ސިޔާސަތާއެކު މި ޚަރަދު މެދުރާސްތާގައި ކުޑަކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  

ސިޑީގެ ނިޒާމު މުރާޖަޢާކޮށްގެންނާއި އާސަންދަ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން ހިންގާ ސަރުކާރުން ކަރަންޓުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ދޭ ސަްބ

އަހަރުން   އަންނަ  ކުޑަކޮށްގެން  ޚަރަދުތައް  މަދުކޮށް،  ކުޑަކުރެވޭނެކަމަށް  ފެއިސްރާފު  މިންވަރު  އިތުރުވާ  ޚަރަދުތައް  ށިގެން 

 ެބލެވެއެވެ. 

 މިންވަރު   ޚަރަދުކުޑަކުރެވޭ   ޚަރަދާއި   ބައިތަކުގެ   މައިގަނޑު   އަޅާ   ފިޔަވަޅު   ކުޑަކުރުމުގެ   ޚަރަދު :  5  ތާވަލު 

 

 

2025 2024 2023

436.11    545.14    586.17    ީ ފިއުލް ސަބްސިޑ

ފިޔަވަޅު ނާޅައި     1,589.50    1,396.90    1,280.90

ސޭވިންގ   (1,003.33)     (851.76)     (844.79)

996.92    958.14    1,045.00  ަ އާސަންދ

ފިޔަވަޅު ނާޅައި     1,505.70    1,418.80    1,357.60

ސޭވިންގ     (460.70)     (460.66)     (360.68)

3,163.02  1,914.02  493.18    ް -ހާމަނައިޒޭޝަނ ޕޭ

ފިޔަވަޅު ނާޅައި     2,000.00    2,000.00    3,163.02

ސޭވިންގ    (1,506.82)      (85.98)         -

607.39    610.78    593.89    ީ ކަރަންޓް ސަބްސިޑ

ފިޔަވަޅު ނާޅައި       744.10      807.50      876.30

ސޭވިންގ     (150.21)     (196.72)     (268.91)

1,037.33  1,036.57  1,014.99  ް މެޑިކަލް ކޮންސިއުމަބަލްސ

ފިޔަވަޅު ނާޅައި     1,181.40    1,180.20    1,208.80

ސޭވިންގ     (166.41)     (143.63)     (171.47)
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 ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް   . 6.3

ހާސް  ހަ)  6,330.4އަކީ    .އައި.ޕީ( ޕީ. އެސްްބލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ޕ2022ަ 

ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ    ޕީ.އެސް.އައި.ޕީވަނަ އަހަރުގެ    2022( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  ހަތަރެއްޕޮއިންޓް    ތިރީސްސަތޭކަ  ތިން

ވަނަ އަހަރަށް    2022( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ،  ފަހެއްޕޮއިންޓް    ފަންސާސްހަތެއް  ނުވަސަތޭކަހާސް  އަށް)  8,957.5

 ވުމެކެވެ. އިތުރު( އިންސައްތައިގެ ފަހެއްއެކެއް ޕޮއިންޓް  ސާޅީސް) 41.5އާ އަޅާަބލާއިރު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީފާސްކުރި 

ސް  ހާ ސާދަ)  14,074.8ހިމަނާފައިވަނީ  ގޮތުގައި    ަބޖެޓުގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ  ފައިވާޅާހުށަހަލަފާކޮށް  ވަނަ އަހަރަށް    2023

ޕްރޮގްރާމް  އަށެއްޕޮއިންޓް    ހަތަރެއްހަތްދިހަ   އިންވެސްޓްމަންޓް  ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ  ތެރެއިން  އޭގެ  ރުފިޔާއެވެ.  މިލިއަން   )

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    (އަށެއްޕޮއިންޓް    ހަތަރު ސަތޭކަ ހަތާވީސް ހާސް  އަށް)8,427.8 އަކީ  ލަޖުމު)ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( ޚަރަދުގެ  

ތެރެއިން މަޝްރޫޢުތަކުގެ    ،މީގެ  ހިންގާ  ަބޖެޓުން  ޢާންމު   ސަތޭކައެއްހާސް  ތިން)  3,160.5ޚަރަދަކީ    ލަޖުމުދައުލަތުގެ 

އަކީ ލަޖުމުން ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  އި( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޭބރުގެ ލޯނު އެހީ ފަހެއްޕޮއިންޓް    ފަސްދޮޅަސް

ން ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އި( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޭބރުގެ ހިލޭ އެހީއަށެއްޕޮއިންޓް    ސާދަސަތޭކަ  އެއްހާސް  ހަތަރު)  4,114.8

ހިންގަން  ތޭރަސަތޭކަ  ހަތް)   713.0އަކީލަޖުމުމަޝްރޫޢުތަކުގެ   ފަންޑުތަކުން  ޓްރަސްޓް  އަދި  ރުފިޔާއެވެ.  މިލިއަން   )

( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ފަހެއްޕޮއިންޓް    ތިރީސްނުވައެއްސަތޭކަ  ހަތަރު)  439.5އަކީ  ލަޖުމުކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  

 ނެވެ.  ންއެއް ވަނީ މޯލްޑިވްސް ގްރީން ފަންޑުސާއްހިޑުތަކުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޮބޑު ޓްރަސްޓް ފަން

 ( ރުފިޔާއިން   ޢަދަދުތައް )   ޚުލާސާ  ޕްރޮގްރާމްގެ   އިންވެސްޓްމެންޓް   ސެކްޓަރ   ޕަބްލިކް :  6  ތާވަލު 

 

 

% ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ

41.0% 2,049,286,084        41.1% 4,155,602,420       37.5% 3,160,500,661     49.9% 4,467,429,795     
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ 

މަޝްރޫޢުތައް

48.8% 2,443,343,884        46.5% 4,705,760,077       48.8% 4,114,786,198     37.8%  ލޯނުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތައް     3,384,936,852

5.2% 261,529,799          7.4% 750,673,235         8.5% 713,042,541       4.3% ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތައް       383,082,637

5.0% 248,595,848          5.0% 505,851,398         5.2% 439,470,966       8.1% 722,093,114       
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ 

މަޝްރޫޢުތައް

100% 5,002,755,615    100% 10,117,887,130 100% 8,427,800,366 100% 8,957,542,398 ަ މުޅި ޖުމުލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ދެއްވާފައިވާ މަޢުލޫމާތު.
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 ގޮތް   ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ   ޚަރަދުކުރުމަށް   ޕީއަށް . އައި . އެސް . ޕީ   ބަޖެޓުގައި   ހުށަހެޅި   އަހަރަށް   ވަނަ   2023:  2  ޗާޓު 

 
 

( އިންސައްތަ ފަހެއްޕޮއިންޓް    ތިރީސް ހަތެއް)  37.5ަބޖެޓުގެ    ޅާފައިވާވަނަ އަހަރަށް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ކަނޑައަ  2023

ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޭބރުގެ ލޯނު އެހީއިން ހިންގުމަށް    ޅާފައިވަނީ ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަ

ކަނޑައަ  ޅާފައިވަނީކަނޑައަ ( އަށެއްޕޮއިންޓް    އަށެއްސާޅީސް  )  48.8ޢަދަދުގެ    ލަ ޖުމު  ޅާފައިވާޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް 

( ފަހެއް  ޕޮއިންޓް  އަށެއް)  8.5  ލަޖުމުޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ  ކަނޑައަޅާފައިވަނީ  އިންސައްތައެވެ. ޭބރުގެ ހިލޭ އެހީއިން ހިންގުމަށް  

ޕޮއިންޓް   ފަހެއް)  5.2ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ    ލަޖުމުކަނޑައަޅާފައިވަނީ  އިންސައްތައެވެ. އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ހިންގުމަށް  

 އިންސައްތައެވެ. ( ދޭއް

 483.7( މަޝްރޫޢަކަށް  ހަތަރު)ދުއިސައްތަ    204  ަބޖެޓުގައި އަލަށްފަށާ  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ   ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާ  2023

(  އެގާރަސަތޭކަ  ތިން)  311ޓެންޑަރިންގ މަރުޙަލާގައިވާ    އަދި  ރުފިޔާ، ( މިލިއަން  ހަތެއް ޕޮއިންޓް    އަށްޑިހަ ތިނެއްސަތޭކަ  ހަތަރު)

މަރުޙަލާގައިވާ ޓެންޑަރިންގ  - ޕްރީ  ،( މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނޭއިރުފަހެއް  ޕޮއިންޓް  ހަތާވީސްސަތޭކަ  ފަސް)  527.5ށް  ކަމަޝްރޫޢަ

(  ހައެއްޕޮއިންޓް    ހަތްދިހަ ހަތަރެއް  އެއްހާސް ދުއިސައްތަ )  1,274.6ށް  ކަމަޝްރޫޢަ  ހަތަރުސަތޭކަ ހަތްދިހަ ނުވައެއް()  479

  ފަސްސަތޭކަ ހާސް  ފަސް( 5,560.6ށް  ކަމަޝްރޫޢަ  އެއްހާސް ދުއިސައްތަ އެގާރަ()  1,211އަދި ހިނގަމުންދާ    ،މިލިއަން ރުފިޔާ

 113ތެރޭގައި ނިމިފައިވާ    ގެވަނަ އަހަރު  2022( މިލިއަން ރުފިޔާ ަބޖެޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ހައެއްޕޮއިންޓް    ފަސްދޮޅަސް

މަޝްރޫޢެތޭރަ)ސަތޭކަ   ފައިސާއަށް  އް(  ރިޓެންޝަން  ރުފިޔާ    ހަތްދިހަހަތެއް)  77.6ގެ  މިލިއަން  ހައެއް(  ޕޮއިންޓް 

 ަބޖެޓުކޮށްފައިވެއެވެ. 
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 2023  - ގޮތް   ބަހާލެވިފައިވާ   ޕީ . އައި . އެސް . ޕީ :  7  ތާވަލު 

 

 ފައިނޭންސިންގ ބަޖެޓު ޑެފިސިޓް އަދި  . 6.4

ޑެފިސިޓް  2022 ަބޖެޓުގައި  ފާސްކުރި  އަހަރަށް  އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ    ގެވަނަ  ސަތޭކަ  އަށްހާސް  ނުވަ)  9,821.9ގޮތުގައި 

އަދި  ނުވައެއްޕޮއިންޓް    އެކާވީސް ރުފިޔާއެވެ.  މިލިއަން  ޕްރަ  2022(  ަބޖެޓުގެ  ފާސްކުރި  އަހަރު  މަރީ  އިވަނަ 

ވަނަ އަހަރު ލިޭބނެކަމަށް    2022  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  (ހަތެއްޕޮއިންޓް    ހައެއްސަތޭކަ  ނުވަހާސް  ހަ)   6,906.7ޓަކީޑެފިސި

މިހާރު އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީއާއި ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޚަރަދަށް ަބލައި، އަހަރުގެ ަބޖެޓު ޑެފިސިޓް އަދި ޕްރައިމަރީ  

މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  (  އެކެއްޕޮއިންޓް  ކެއް  ތިރީސްއެސަތޭކަ  ހަހާސް  ތޭރަ)  13,631.1ޑެފިސިޓް ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނީ  

ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން   ،މިއީ  ރުފިޔާގައެވެ.މިލިއަން  ޕޮއިންޓް ހަތެއް(    ހައެއް  ނުވަދިހަސަތޭކަ  ތިން)ދިހަހާސް    10,396.7

   )ސާދަ ޕޮއިންޓް ތިނެއް( އިންސައްތައިގެ ޑެފިސިޓެކެވެ.  14.3

ޑެފިސިޓް   2023 ަބޖެޓުގެ  ދައުލަތުގެ  ބަލައި،  މިންވަރަށް  އަންދާޒާކުރާ  ޚަރަދު  އާމްދަނީއާއި  ދައުލަތުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. ހަތަރެއްޕޮއިންޓް    ފަންސާސް ނުވައެއްސަތޭކަ  ހަތަރުހާސް  އަށް)8,459.4 ލަފާކުރެވެނީ    ހުންނާނެކަމަށް

ވަނަ އަހަރު މި   2022މިއީ    ޑެފިސިޓެކެވެ.  ގެޕޮއިންޓް އެކެއް( އިންސައްތައި  އަށެއް)  8.1ޕީގެ ނިސްބަތުން  .ޑީ.މިއީ ޖީ

ލަފާކުރާނމިންގަ ހުންނާނެކަމަށް  ރުފިޔާއާ    13,631.1ޑު  މިލިއަން  އެކެއް(  ޕޮއިންޓް  ތިރީސްއެކެއް  ހަސަތޭކަ  )ތޭރަހާސް 

% ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ

2% 78,602,312         2% 183,104,915         2.3% 190,193,051        
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން

4% 177,872,406       5% 498,228,450         8.6% ޞިއްޚީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން        724,926,473

1% 68,143,514         3% 351,906,178         3.4% ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން        288,086,003

6% 311,945,615       15% 1,482,067,785       16.1% ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން     1,355,780,929

7% 354,136,618       8% 857,483,688         7.6% 643,847,281        ް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުނ

54% 2,692,621,137     27% 2,700,851,411       28.9% ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން     2,433,306,956

1% 70,606,516         1% 69,158,911           0.8% އިދާރީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން         66,946,882

12% 612,303,122       11% 1,124,716,584       8.8% ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން        737,632,078

5% 271,273,907       4% 424,578,212         3.7% 314,938,717        ް އިޖުތިމާޢީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތ

6% 299,758,993       23% 2,283,129,524       17.3% 1,456,289,436     ް ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުނ

0% 18,509,253         1% 81,680,535           1.0% ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން         82,042,755 މަސްވެރިކަމާއި ދަ

1% 46,982,222         1% 60,980,937           1.6% އެހެނިހެން        133,809,805

100% 5,002,755,615 100% 10,117,887,130 100.0% 8,427,800,366  ަ މުޅި ޖުމުލ
މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023 ގައި ހިމެނޭ 5.1 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަހާލެވިފައިވާގޮތް   ޞަފްޙާ 

ނަންބަރު 234 - 235(

2025 2024 2023
ް ިތަފްޞީލ ލަފާކުރ ި ލަފާކުރ ި ލަފާކުރ

 



 M19/BGT/2022/01ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 30               ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ    2023އް( އިންސައްތަ ދަށް ޢަދަދެކެވެ.  )ތިރީސް ހަތެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެ  37.9އަޅާަބލާއިރު  

ޕީގެ  . ޑީ.އް( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއީ ޖީހައެޕޮއިންޓް    ާބވީސްހާސް  ފަސް)  5,022.6ޑެފިސިޓް ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  

ަބޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ވަނަ އަހަރު    2022މިއީ    ޕޮއިންޓް އަށެއް( އިންސައްތައިގެ ޑެފިސިޓެކެވެ.  ހަތަރެއް)  4.8ނިސްބަތުން  

މިލިއަން ރުފިޔާއާ  )ދިހަހާސް ތިންސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހައެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް(  10,396.7   ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރާޑެފިސިޓް  

 ންސައްތަ ދަށް ޢަދަދެކެވެ. ( އިހަތެއްޕޮއިންޓް  ފަންސާސް އެކެއް) 51.7އަޅާަބލާއިރު 

 ބެލެންސް   ބަޖެޓް :  8  ތާވަލު 

 

ތަންފީޒު  2022 ަބޖެޓު  އަހަރުގެ  ފައިނޭންސިންވަނަ  ގޮތުގައި  ކުރުމަށްޓަކައި    އްތަ ސަދުއި)ސަތާރަހާސް    17,267.8ގގެ 

ހަތެއް ހޯދާ އަށެއްޕޮއިންޓް    ފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ހޯދަން  (  ަބއެއް  ޮބޑު  ޢަދަދުގެ  މި  ެބލެވޭއިރު،  ންޖެހޭނެކަމަށް 

)ާބރަ    12,322.8 މިގޮތުން މި އަހަރު ނިމޭއިރު ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ޖުމުލަ  މަސައްކަތްކުރަމުންދަނީ ރާއްޖޭގެ ާބޒާރުންނެވެ.  

ގޮތުގައި   ހާސް ފައިނޭންސިންގގެ  ރުފިޔާ  މިލިއަން  އަށެއް(  ޕޮއިންޓް  ާބވީސް  ލަފާކުރެވެއެވެ.ތިންސަތޭކަ  ހޯދޭނެކަމަށް  މި     

ފައިސާ ހޯދުމަށް ރޭވިފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ާބޒާރުގައި ޓްރެޜަރީ ިބލު ވިއްކައިގެންނާއި، ސަްބސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނުބރާ ލިޭބ  

ިބލާއި ޮބންޑުފަދަ ތަކެތިން  12,022.1  ފައިސާއިންނާއި، މަރުކަޒީ ޭބންކުގެ ޮބންޑެއް މެދުވެރިކޮށެވެ. މިގޮތުން، ޓްރެޜަރީ 

ފިޔާ އަހަރު ނިމޭއިރު ހޯދޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭއިރު، ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ     )ާބރަހާސް ާބވީސް ޕޮއިންޓް އެކެއް( މިލިއަން ރު

 )ތިންސަތޭކަ ޕޮއިންޓް ހައެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ އަނުބރާ ލިޭބނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ.  300.6ސަްބސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން 

(  އެކެއްޕޮއިންޓް    ތިރީސްއެކެއްސަތޭކަ  ހަހާސް  ތޭރަ)  13,631.1ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޑެފިސިޓް ފޫެބއްދުމަށް ޭބނުންވާ  މީގެ  

(  ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސްހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް)  2,754.7އި ލޯނު އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ޭބނުންވާ  މިލިއަން ރުފިޔާއާ

(  ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހައެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް)  781.7ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ  ފިޔާއާއި  މިލިއަން ރު

ވަނަ    2022( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  ސަތޭކަ ޕޮއިންޓް ދޭއް)   100.2މިލިއަން ރުފިޔާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޭބނުންވާ  

ނި ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ޕްރޮޖެކްޓް ލޯނުގެ ގެ ގޮތުގައި ހަމައެކަގއަހަރު ޭބރުގެ ފައިނޭންސިން

2025 2024 2023 2022 2021

ި ލަފާކުރ ި ލަފާކުރ ި ި ލަފާކުރ ރިވައިޒްކުރ ް  އެކްޗުއަލ

ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ

35,254,895,856 ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ        21,353,432,263      26,361,093,764        32,098,303,043        34,449,261,322

40,525,522,983           44,042,694,651        40,557,750,316 ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު        32,859,391,652      39,992,198,915

(5,270,627,127)         (9,593,433,329)     (8,459,447,273)     (13,631,105,151) (11,505,959,389)   ް ރޕްލަސ ( / ސަ ް އޯވަރޯލް ބެލެންސް )ޑެފިސިޓ

-4.3% -8.5% -8.1% -14.3% -13.8% : އޯވަރޯލް ބެލެންސް  ް .ޕީގެ އިންސައްތައިނ .ޑީ ޖީ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023 ގައި ހިމެނޭ 2.2 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޚުލާޞާ  )ޢަދަދުތައް ރުފިޔާއިން(  )ޞަފްޙާ 

ނަންބަރު 145 - 146(

ް ތަފްޞީލ
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ޓު )ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިނެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ެބޖެ   3,403.0ސްކުރާނެކަމަށް ެބލެވޭ  ރގޮތުގައި ހަމަޖެހި ޑިސްަބ

 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.   )އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް( 1,540.0ސަޕޯޓު ލޯނަކުން ހޯދައިފައިވާ 

ޕޮއިންޓް   ފަންސާސް ތިނެއްސަތޭކަ  ހަތަރުހާސް  އެގާރަ)  11,453.4  ޖުމުލަ  ސްކުރުމަށްވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ފައިނޭން  2023

ހާސް އަށް )  8,459.4  ަބޖެޓު ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ( މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާހަތަރެއް

 2,101.1އި ލޯނު އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ  ( މިލިއަން ރުފިޔާއާހަތަރެއްޕޮއިންޓް    ފަންސާސް ނުވައެއްސަތޭކަ  ހަތަރު

 871.4ފިޔާއާއި ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ  ( މިލިއަން ރުއެކެއްޕޮއިންޓް    އެކެއްސަތޭކަ  އެއްހާސް  ދެ)

ޭބރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ރައުސުލްމާލު ދެއްކުންފަދަ ( މިލިއަން ރުފިޔާއާއި  ހަތަރެއްޕޮއިންޓް    ހަތްދިހަ އެކެއްސަތޭކަ  އަށް)

 ރުފިޔާއެވެ. ( މިލިއަން ހަތަރެއްޕޮއިންޓް  އެކާވީސް) 21.4ބޭނުންވާ ކަންކަމަށް  އެހެނިހެން 

 މިލިއަން ރުފިޔާއިން   ފައިނޭންސިންގ   ބަޖެޓުގެ   ލަފާކުރާ   އަށް   2025  އިން   2022:  9  ތާވަލު 

 

ފައިނޭންސް ހޯދުމުގައި ޭބރުގެ މާލީ ާބޒާރަށް ަބރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރި ނަމަވެސް، އަންނަ އަހަރު  ވަނަ އަހަރު    2023

)ފަންސާސް ހައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( އިންސައްތަ ޭބރުގެ ަބއިލެޓަރަލް އަދި  56.3ގޮތުގައި ހޯދާ ފައިސާގެ ގގެ ފައިނޭންސިން

އަންނަ އަހަރު ޭބރުގެ ފަރާތްތަކުން ަބޖެޓު ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި ގޮތުން  މިރަލް ފަރާތްތަކުން ހޯދަން ވަނީ ރާވާފައެވެ.  މަލްޓިލެޓަ

)އެއްހާސް ފަސްސަތޭކަ ސާޅީސް ދޭއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރާވާފައިވާއިރު، ކުރިއަށްއޮތް ތިން އަހަރުވެސް    1,542.0

)ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގްރީން ނުވަތަ ްބލޫ ޮބންޑް ޭބރުގެ ާބޒާރަށް އިޝޫކޮށް ތިމާވެއްޓާ   771.0

2025 2024 2023 2022

(11,192.4)  (13,163.0)   (11,453.4)   (17,267.8)   ޭ ފައިނޭންސްކުރަންޖެހ

(5,270.6)     (9,593.4)      (8,459.4)      (13,631.1)     ް ބަޖެޓު ޑެފިސިޓ

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން      (2,754.7)      (2,101.1)      (2,615.0)     (4,836.6)

ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ        (781.7)        (871.4)        (944.8)     (1,082.3)

އެހެނިހެން        (100.2)         (21.4)          (9.8)         (2.9)

11,192.4   13,163.0   11,453.4    17,267.8    ް ފައިނޭންސް ހޯދާ ގޮތ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ       3,403.0       4,132.1       4,716.3      2,458.4

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ސުކޫކް / ބޮންޑުފަދަ ތަކެތި           -           -          -          -

771.0        771.0        771.0        -           ު ގްރީން / ބްލޫ ބޮންޑ

-          -          1,542.0       1,542.0       ް މަލްޓިލެޓަރަލް / ބައިލެޓަރަލް ބަޖެޓް ސަޕޯޓ

ޑޮމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓީޒް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން      12,022.1       4,733.7       6,569.0      6,861.3

ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ލިބޭ           -           -          -          -

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ         300.6         274.6        335.6        330.7

771.0        771.0        -           -           ް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ރިސިޕްޓްސ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2023 ގައި ހިމެނޭ ތާވަލު 5.1: 2022 އިން 2025 އަށް 

ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ފައިނޭންސިންގ މިލިއަން ރުފިޔާއިން )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 63(
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މީގެ އިތުރުން އަންނަ އަހަރުވެސް ޕްރޮޖެކްޓް ލޯނު ނޭންސްކުރަން ހިމަނާފައިވެއެވެ.  ގުޅުންހުރި ކަންކަމަށް ކުރާ ޚަރަދު ފައި

)ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރީސް ދޭއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް   4,132.1ޑިސްާބސްމަންޓްގެ ގޮތުގައި  

 ެބލެވެއެވެ. 

އިރު، އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ާބޒާރުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ފައިނޭންސް ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން ހޯދާ ފައިނޭންސިންގއަށް ަބލާ

ހޯދަން ރާވާފައިވަނީ ޓްރެޜަރީ ިބލާއި ޮބންޑު ވިއްކައިގެންނެވެ. މިގޮތުން މުޅިން އަލަށް އިޝޫކުރާ ޓްރެޜަރީ ިބލާއި ޮބންޑުން  

ހަތެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ރާވާފައިވާއިރު، )ހަތަރުހާސް ހަތްސަތޭކަ ތިރީސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް    4,733.7އަންނަ އަހަރު  

ރޯލްއޯވަރ   މެޗޫރިޓީގައި  ޮބޑުަބއި  ޮބންޑުގެ ސްޓޮކްގެ  ބިލާއި  ޓްރެޜަރީ  ހުރި  މިހާރު  އެއްފަދައިން  އަހަރުތަކެކޭވެސް  އެހެން 

ތާގައި ރާއްޖޭގެ ާބޒާރަށް  މެދުރާސް ކުރެވޭނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. ޭބރުގެ މާކެޓަށް ަބރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރަން ރާވާފައިވާތީ،  

ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު އުފުލިފަކަމަށް    2023، ޮބންޑު އަދި ލޯނުފަދަ ތަކެތި އިޝޫކުރާ މިންވަރު ހުންނަނީ  ޓްރެޜަރީ ިބލު

 ެބލެވެއެވެ. 

އިތުރުކުރުމަށް ސޮވްރިން    ކަންދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ހުރި ހިރާސްތައް ކުޑަކޮށް، ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާިބލިއްޔަތު

ފަންޑަ އެއަޑިވެލޮޕްމަންޓް  ޖަމާކުރަމުންދާއިރު،  ރށް  އާމްދަނީ  ލިޭބ  ގޮތުގައި  ފީގެ  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  އަހަރު   2023ޕޯޓް  ވަނަ 

ަބރު  އޮކްޓޫ  13)އަށްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި    871.4

)ފަސްހާސް ތިރީސް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ   5,030.9ގެ ނިޔަލަށް ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގައި    2022

 އެމެރިކާ)ފަސްސަތޭކަ( މިލިއަން    500ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު މި ފަންޑުގައި    2025ހުރިއިރު، މިހާރުގެ އަންދާޒާތަކަށް ަބލައި  

 ރެ އިތުރަށް ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ޑޮލަރަށްވާ ފައިސާއަށްވު
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 މިންވަރު   ހުރި   ފަންޑުގައި   ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ސޮވްރިން   ނިޔަލަށް   ގެ   2023  އޮކްޓޫބަރު   13:  10  ތާވަލު 

 

 ދައުލަތުގެ ދަރަނި  . 6.5

 ހާސްތިންދިހަ  ނުވަ)  93,337ދަރަނި ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނީ    ސީދާ  ލަޖުމުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ    2022

  ނުވަދިހަ އަށެއް()  98މިއީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްަބތުން  ( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  ތިންސަތޭކަ ތިރީސް ހަތެއް

ޢަދަދު  އިންސައްތައެވެ.   މި  ހިމަނައިގެން  ގެރެންޓީ  އެކެއް( )  105,731އަދި  ތިރީސް  ހަތްސަތޭކަ  ފަސްހާސް   އެއްލައްކަ 

އެގާރަ( )ސަތޭކަ    111.0މިއީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން   ށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.އަރުފިޔާ  ންމިލިއަ

   57,934ގޮތުގައި ހިމެނޭ  ދަރަނީގައި ހިމެނެނީ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ  ލަޖުމުވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ    2022  އިންސައްތައެވެ.

ދަރަނީގެ   (ތިރީސްހަތަރެއްސަތޭކަ  ނުވަހާސް  ފަންސާސްހަތް) ޭބރުގެ  ރުފިޔާއާއި  ހިމެނޭ    މިލިއަން   35,403ގޮތުގައި 

ތިނެއް  ހާސް  ސްފަ)ތިރީސް ހިމެނޭއި،  ރުފިޔާއާ މިލިއަން    ( ހަތަރު ސަތޭކަ  ގޮތުގައި  ދަރަނީގެ   12,394  ގެރެންޓީދީފައިވާ 

 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  ނުވަދިހަ ހަތަރެއް( ތިންސަތޭކަހާސް ާބރަ)

ހާސް އެއް  އެއްލައްކަ)101,954 ލަ ސީދާ ދަރަނި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ޖުމު  2023

ނުވަދިހަ ހަތެއް  )  97.7މިއީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްަބތުން  ( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  ފަންސާސް ހަތަރެއްސަތޭކަ  ނުވަ

އިންސައްތައެވެހަތެއްޕޮއިންޓް   ވުމާއެކު(    އަމާޒެއްގެ   ދަރަނީގެ  ސީދާ  ނިސްބަތުން  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  މެދުރާސްތާގައި ،  . 

 113,692އަދި ގެރެންޓީ ހިމަނައިގެން މި ޢަދަދު    .ތިރިވާނެއެވެ  އިންސައްތައަށްވުރެ(  ސަތޭކަ)   100  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި

ު ޑޮލަރ ާ ރުފިޔ ް މިލިއަނުނ

350.31 ވަންނަ      5,401.80

203.08 އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ      3,131.60

145.48 އާމްދަނީން ޖަމާކޮށްފައިވާ މިންވަރު      2,243.30

1.75 އެހެނިހެން         27.00

ބޭރުވާ     (4,390.30) (284.71)

(260.66) (4,019.40)     ް އިންވެސްޓްމެންޓ

އެހެނިހެން       (370.90)   (24.05)

65.6 ކްލޯސިންގ ބެލެންސް      1,011.60

326.26 ފަންޑުގެ ޢަދަދު )ވަންނަ - ޚަރަދު(      5,030.90

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ 

ބަޖެޓު 2023 ގައި ހިމެނޭ ތާވަލު 5.2: 13 އޮކްޓޫބަރު 2023 ގެ ނިޔަލަށް ސޮވޮރިން 

ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުގައި ހުރި މިންވަރު )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 65((
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ހަ) ތޭރަހާސް  ދޭއްސަތޭކަ  އެއްލައްކަ  އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.ނުވަދިހަ  އަރާނެކަމަށް  ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން  ޤައުމީ    (  މިއީ 

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ   2023  ( އިންސައްތައެވެ.ނުވައެއްޕޮއިންޓް    އަށެއްސަތޭކަ  )  108.9އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން  

ނުވަސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް    ހާސްފަސްދޮޅަސް އެއް)  61,968ގޮތުގައި ހިމެނޭ    ލަ ދަރަނީގައި ހިމެނެނީ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެޖުމު

ދަރަނީގެ  އަށެއް( ބޭރުގެ  ރުފިޔާއާއި  ހިމެނޭ    މިލިއަން  ހައެއްސަތޭކަ  ނުވަހާސް  ތިރީސްނުވަ)  39,986ގޮތުގައި    ( އަށްޑިހަ 

މިލިއަން   (ތިރީސް އަށެއްތޭކަ  ސަތްހަހާސް  އެގާރަ)  11,738މިލިއަން ރުފިޔާއާއި، ގެރެންޓީދީފައިވާ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ  

މެދުރާސްތާގައިވެސް އުފެއްދުންތެރިކަން ކުރިއަރާ ނިސްަބތް ދަރަނި އިތުރުވާ ނިސްަބތަށްވުރެ އެވެރެޖުކޮށް މަތީގައި   ރުފިޔާއެވެ.

  102.4ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ޖުމުލަ ދަރަނީގެ މިންވަރު    2025ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވޭތީ،  

  އިންސައްތައަށް ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. )ސަތޭކަ ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( 

 

 ދަރަނި ސަރވިސްކުރުން   . 6.6

ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ލޯނު ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު ނުވަތަ އިންޓަރެސްޓާއި ދަރަނި އަނުބރާ 

)ހަހާސް ޕޮއިންޓް ހައެއް(   6,000.6 ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށްއަހަރު  ވަނަ    2022ދެއްކުމަށް ހިނގާ ޚަރަދެވެ.  

ރުފިޔާ ެބލެވެއެވެ.  ހިނގާނެކަ  މިލިއަން  ޚިދުމަތުގެ    2022މަށް  ލޯނު  އަހަރު  ލަފާކުރެވެނީ  ޚަވަނަ  ހިނގާނެކަމަށް  ރަދަށް 

ރުފިޔާއެވެ.    3,249.3 މިލިއަން  ތިނެއް(  ޕޮއިންޓް  ނުވައެއް  ސާޅީސް  ދުއިސައްތަ  އަދާކުރުމަށް )ތިންހާސް  ދަރަނި  އަދި 

ދުނިޔޭގެ )ދެހާސް ހަތްސަތޭކަ ފަންސާސް އެކެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ.    2,751.3

ާބޒާރުގައި ތަކެތީގެ އަގުތައް އުފުލުމާ ގުޅިގެން ސަްބސިޑީގެ ޚަރަދު އިތުރުވުމާއި ަބއެއް ޚަރަދު ކުޑަކުރުމުގެ ސިޔާސަތުތައް  

ތަންފީޒު މިންވަރަށް  ޑެފިސިޓް   2022  ،ނުކުރެވިވާތީ  ލަފާކޮށްފައިވާ  އިތުރުވެ،  ޑެފިސިޓް  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ވަނަ 

މިއާއެކު ލޯނު ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދުވެސް މި އަހަރަށް ން ނަގާ ދަރަނީގެ ޢަދަދުވެސް އިތުރުވާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ.  ފައިނޭންސްކުރަ

ވަނަ    2021ރުވާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. އަދި މި ޢަދަދަކީ  އިތުއިންސައްތަ    )އެގާރަ(  11.0  ފާސްކުރި ަބޖެޓުގައިވާ މިންވަރަށްވުރެ

އަޅައިަބލާއިރު   ޢަދަދެކެވެ.    53.7އަހަރާ  އިތުރު  އިންސައްތަ  ހަތެއް(  ޕޮއިންޓް  ތިނެއް  ޚަރަދު  )ފަންސާސް  އިންޓްރެސްޓް 

މިވަނީ   އިތުރުވެފައި  ޮބޑުތަނުން  އަހަރަށް  ކޮވިޑް  2021އަހަރުން  އަހަރު  އާމްދަ  19-ވަނަ  ގުޅިގެން  ހީނަރުވެފައިވީ އާ  ނީ 

ހިންގި ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެކްސަސައިޒަށް ބޭނުންވާ ލަތުގައި ަބޖެޓު ފައިނޭންސިންޙާ ގ ހަމަޖެއްސުމަށާއި، އެ އަހަރު 

ޑޮލަރުގެ ސުކޫކެއް އިޝޫކޮށްފައިވާތީ، މި ސެކިއުރިޓީގެ   އެމެރިކާ)ފަސްސަތޭކަ( މިލިއަން    500ފައިސާ ހޯދަން ސަރުކާރުން  

ޚަރަދު   އިންޓްރެސްޓް  ޖީ  .ތީއެވެކޮށްފައިވާ  އަހަރުވަނަ    2022އަހަރަކަށްވާ  ޑެޓް   20-އަދި  ދެމުންގެންދިޔަ  ޤައުމުތަކުން 
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އަހަރުން އަހަރަށް ަބލާއިރު މި ޚަރަދު އިތުރުވާން މެދުވެރިވި ޝިއޭޓިވް ނިމުމަކަށް އައުމަކީވެސް  ސަރވިސް ސަސްޕެންޝަން އިނީ 

 ސަަބެބކެވެ.     

މިލިއަން  (  ސުމެއްޕޮއިންޓް    ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއްފަސްހާސް  )  5,537.9ށް  ވަނަ އަހަރު ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަ  2023

އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.   ޚަރަދުވާނެކަމަށް  ޚިދުމަތުގެ    2023ރުފިޔާ  ލޯނު  އަހަރު  ލަފާކުރެވެނީ  ޚަވަނަ  ހިނގާނެކަމަށް  ރަދަށް 

 2,101.1ރަނި އަދާކުރުމަށް  )ތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ތިރީސް ހައެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި ދަ  3,436.8

 )ދެހާސް އެއްސަތޭކަ އެކެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. 

ޚަރަދު   ޚިދުމަތުގެ  ލޯނު  ަބލާއިރު،  އަހަރު    2023މެދުރާސްތާއަށް  އިންސައްތަ    6.3ވަނަ  ތިނެއް(  ޕޮއިންޓް  )ހައެއް 

ެބލެވޭއިރު ޚަރަދު    2024،  އިތުރުވާނެކަމަށް  މި  އަހަރު،  އިންސައްތައިން    11.4ވަނަ  ހަތަރެއް(  ޕޮއިންޓް  )އެގާރަ 

އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ކުރިޔަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި މި ދާއިރާއިން ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވާ މިންވަރު ނިސްަބތުން ދަށް  

ަބޒާރަނމިންގަ ޭބރުގެ  ލަފާކުރެވެނީ  ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް  ވިއްކުޮބ  ށްޑެއްގައި  ސުކޫކު  ަބޖެޓު ންޑާއި  މަޑުޖައްސާލައި،  ން 

ރާއްޖޭގެ   ފައިނޭންސިންފައިނޭންސްކުރުމުގައި  ކޮންސެޝަނަލް  ޭބރުގެ  އިތުރުކުރުމަށް  ާބޒާރަށާއި  މިންވަރު  ަބރޯސާވާ  ގއަށް 

ރިޓީއެއް މެޗުއަރވާން  ދައްކަންޖެހޭ ޮބޑު ލޯނެއް ނުވަތަ ސެކިއު ކުރިޔަށް އޮތް ދެ އަހަރު އެއްފަހަރާ އަނުބރާރަވާފައިވާތީއެވެ. 

އަހަރާއި    2023ނެތުމާއެކު،   އަނުބރާ  2024ވަނަ  ދަރަނި  އަހަރު  ހުންނާނީ    ވަނަ  ހޭދަ  ކުރާ  ވަނަ    2022ދައްކަން 

  އެމެރިކާ )ސަތޭކަ( މިލިއަން    100ވަނަ އަހަރު އަނުބރާ ދައްކާގޮތަށް މި އަހަރު    2025އަހަރަށްވުރެ ދަށުގައެވެ. ނަމަވެސް،  

)ހަތަރުހާސް   4,836.6ރަދު  ޚަގެ ފަރާތަކުން ނަގާފައިވާތީ، އެ އަހަރު ދަރަނި އަނުބރާ ދައްކަން ކުރާ  ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް ޭބރު

 އަށްސަތޭކަ ތިރީސް ހައެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެއެވެ. 
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 ފަންނީ ލަފާ  ހޯދާފައިވާ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން  . 7

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ   2023ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    212ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ  

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ގަވަރުނަރާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަންނީ ލަފާގެ ޚުލާޞާއެއް  ހޯދާފައިވާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން 

 ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. 

 މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ފަންނީ ލަފާ  . 7.1

 2023  ،ޔުގައިއުވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާމެދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ދެއްވާފައިވާ އެ އޮތޯރިޓީގެ ރަ  2023

ލަފާ ލިބޭނެކަމަށް  ދައުލަތަށް  ަބޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ޑެފިސިޓް   ކޮށްފައިވާވަނަ  ޚަރަދާއި،  ދައުލަތުގެ  އާމްދަނީއާއި، 

ަބއްލަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ކޮމިޓީއަށް އެރުވި  ގޮތްތަކަށްމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ފައިނޭންސްކުރު

 އް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.ލަފާގެ މުހިންމު ނުކުތާތަ

މައިގަނޑު ސިޔާސަތަކީ    2023 .7.1.1 ހުށަހަޅާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުން  އާމްދަނީ  އަހަރަށް   1ވަނަ 

 16ރޭޓް    (ޓީ.އެސް.ޖީ.ޓީޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް )އިން ފެށިގެން    2023ޖަނަވަރީ  

އެ( އަދި  އިންސައްތަ)ާބރަ(    12  އަށް )ކުރިން )ސޯޅަ( އިންސައްތަ ންޑް ސަރވިސަސް  ޖެނެރަލް ގުޑްސް 

( ރޭޓް  (  ޓީ.އެސް.ޖީ.ޖީޓެކްސް  އިންސައްތައަށް   8ގެ  އަށް  އިންސައްތަ)ހައެއް(    6)ކުރިން    )އަށެއް(   )

  2023އިތުރުކުރުންކަމާއި، އޮތޯރިޓީން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އިންފްލޭޝަން ފޯކާސްޓްގެ އަންދާޒާތަކަށް ަބލާއިރު،  

މާއި، )ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( އިންސައްތައިގައިކަ  5.4ވެނީ  ވަނަ އަހަރު އިންފްލޭޝަން ހުންނާނެކަމަށް ެބލެ

ކުއާޓަރުގައި   4ވަނަ އަހަރުގެ    2023ޓީ ރޭޓް އިތުރުކުރުމުގެ ސަަބުބން  . އެސް.ޖީ.އެ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން ޖީ

ލަފާކުރެވެނީ   އުފުލިގެންދާނެކަމަށް  ރޭޓް  އިންފްލޭޝަން  ދޭއް(    2.2ވެސް ސީދާގޮތެއްގައި  ޕޮއިންޓް  )ދޭއް 

ތުގައި ޞަޓީ ރޭޓް އިތުރުކުރުމުގެ ސަަބބުން، އެ ފުރު .އެސް.ޖީ.މީގެ އިތުރުން، ޖީ؛ ސެންޓޭޖް ޕޮއިންޓުންކަމަށްޕަ

އަށް ކުރިމަތިވާ ރވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިތުރުކުރުމަށް ަބއެއް ވިޔަފާރިތަކުން އަގުތައް މަތިކުރުންފަދަ މާކެޓް ިބހޭވިއަ

ޕަސެންޓޭޖް )ދޭއް ޕޮއިންޓް ދޭއް(    2.2ަބދަލުތަކާއެކު ނުސީދާ ގޮތެއްގައި ވެސް ތަކެއްޗާއި ޚިދުމަތުގެ އަގުތައް  

 ؛އޮތޯރިޓީއިން ދެކޭކަމަށްއެ ޕޮއިންޓަށްވުރެ ވެސް އިތުރަށް އުފުލުން އެކަށީގެންވާ ކަމުގައި 

ވަނަ އަހަރަށް ޓެކްސް ނިޒާމަށް ގެންނަން ނިންމާފައިވާ   2023ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި   .7.1.2

ސަރުކާރުގެ   ނަމަވެސް،  ކަންކަމުގައިވީ  ލަފާދީފައިވާ  ކުރިން  އިދާރާތަކުންވެސް  މާލީ  ދުނިޔޭގެ  ަބދަލުތަކަކީ 

 



 M19/BGT/2022/01ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 37               ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ޓެކްސް ރޭޓްތަކަށް ގެނެވޭ ަބދަލުތަކުގެ އެންމެ މުހިއްމު ޭބނުންކަމަށްވާ ދައުލަތުގެ 

ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުން، ހުށަހަޅާފައިވާ ަބޖެޓުން ހާސިލްކުރެވިފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރާކަމާއި، އަދި ހަމައެއާއެކު، 

އިޤު އުފުލި  އަގުތައް  ތަކެތީގެ  ާބޒާރުގައި  ދުނިޔޭގެ  ދަށްވެފައިވާ ޙާތިޞާދީ  މިދަނޑިވަޅަކީ  ލަތު 

 ހަމަޖެއްސުމަށް ޓެކްސް ރޭޓް އިތުރުކުރުމުގެ  ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް  ދުވަސްވަރެއްކަމުން، މި ދަނޑިވަޅުގައި

ތިޞާދަށް ކޮށްފާނެ ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކަށް ަބދަލުގައި، އެފަދަ ސިޔާސަތެއްގެ ސަަބުބން ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤު

 ؛އޮތޯރިޓީން ދެކޭކަމަށްއެ  ރިޢާޔަތްކޮށް، ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް އިސްކަންދިނުން މުހިއްމުކަމުގައި

ޓީއަށް .އެސް.ޖީ.ޓީ ރޭޓް އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާއިރު، ޓީ.އެސް.ޖީ.ގެ ަބޖެޓުގައި ޓީވަނަ އަހަރު  2023 .7.1.3

ނާޢަތަށް އަންނާނެ ަބދަލުތައް ދުރާލާ ދެނެގަނެވިފައި އޮތުމަކީ  ޞިގެންނަ ަބދަލުގެ ސަަބުބން ފަތުރުވެރިކަމުގެ 

ޓީ ރޭޓަކީ ސަރުކާރުގެ  .އެސް.ޖީ.ކޮށް، ޓީއޮތޯރިޓީން ދެކޭކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްޞައެ  މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި  

 ؛އޮތޯރިޓީން ލަފާއަރުވާކަމަށްއެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ަބދަލުކުރާ ސިޔާސަތަކަށް ނުހެދުމަށްވެސް 

)ތިރީސް ދޭއް    32.1ވަނަ އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ަބޖެޓުގައި އާމްދަނީ އަދި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި    2023 .7.1.4

)ދޭއް ޕޮއިންޓް   2.5ިބލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު، މީގެ ތެރެއިން  ޕޮއިންޓް އެކެއް(  

ވަނަ   2020ގެ ގޮތުގައިކަމަށްވީ ނަމަވެސް،  ިބލިއަން ރުފިޔާ ލިޭބނެކަމަށް ބަލާފައިވަނީ ހިލޭ އެހީފަހެއް(  

( ގެ ޓްރެންޑްތަކަށް ަބލާއިރު، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި 2022  –  2017އަހަރު )  6އަހަރު ނުހިމަނާ ފާއިތުވި  

)ހަތް ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް އަށެއް   768.6ލިިބގެންދާ މިންވަރު އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އެވްރެޖްކޮށް  

ވަނަ އަހަރުން   2021ވަކިން ޚާއްޞަކޮށް،  ؛ ( 11އަން ރުފިޔާ ދަށްކަމަށް )ތާވަލް  މިލިޕޮއިންޓް ހައެއް(  

'އެކިއެކި   ަބޖެޓުގައި  ޢަދަދުތަކެއް ޤަފެށިގެން  ޮބޑެތި  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ހިލޭ  ހޯދުމަށް'  އުމުތަކުން 

އް ޕޮއިންޓް )ދޭ  2.5ވަނަ އަހަރު    2023ހިމަނާފައިވާކަމަށާއި، އަދި، ސަރުކާރުން ހުށަހަޅާފައިވާ ަބޖެޓުގައި  

ިބލިއަން ރުފިޔާ ލިޭބނެ ގޮތުގެ  )އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(   1.5ިބލިއަން ރުފިޔާ ހިލޭ އެހީގެ ތެރެއިން  ފަހެއް(  

 ؛ލް ސާފުނުވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށްޞީތަފް
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  2022- 2017  ފަރަގު   މިންވަރުގެ   ހޯދޭ   މިންވަރާއި   ލަފާކުރާ   ލިބޭނެކަމަށް   ގޮތުގައި   އެހީގެ   ހިލޭ   އާމްދަނީއާއި :  11  ތާވަލު 
 ( ރުފިޔާއިން   މިލިއަން ) 

 ފަރަގު   އެވްރެޖް  2022 2021 2020 2019 2018 2017 

 1،570.5 4،400.7 4،740.7 - 10،442.8 90.1 - 263.9 - 1،115.2 އާމްދަނީ 
 - 768.6 - 2،319.5 - 1،179.7 - 4،256.9 101.8 86.1 - 531.8 ހިލޭ އެހީ 

 801.9 2،081.2 3،561.0 - 14،699.7 191.9 - 117.8 - 1،647.0 ޖުމްލަ 

  އަހަރަށް   ަވނަ  2022.  ެވގެ ފަރަ  ޢަދަދުެގ  އެކްޗުއަލް  ޢަދަދާއި  ބަޖެޓުަގއިާވ  ހުށަހަޅާފައިާވ  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ  ރިޕޯޓްކޮށްފައިަވނީ  ތާަވލުގައި  މި:  ނޯޓް

  މިޮގތުން .  ހިމަނާފައިުނާވނެއެެވ  2020  ކުރުމުަގއި  އެްވރެޖް ފަރަޤު  އަށް  2022  އިން  2017  އަދި. ޢަދަދެެވ  ރިވައިޒްޑް އަހަރުެގ ހިމަނާފައިަވނީ

 .ކަމެެވ(  އިތުރު)  ދަށް  އެކްޗުއަލް  މިްނަވރަށްވުރެ  ބަޖެޓްކުރި  އަންަގއިދެނީ ާވަނމަ(  ޕޮޒިޓިްވ)  ެނެގޓިްވ  ޢަދަދު  ފާހަަގކުރެިވފައިާވ  ޮގތުަގއި ެގގު ފަރަ

 

  2023އަހަރުގެ ޓްރެންޑްތަކަށް ަބލާއިރު، ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި    6ނުހިމަނާ ފާއިތުވި  ވަނަ އަހަރު    2020 .7.1.5

 2023ބިލިއަން ރުފިޔާކަމަށް ވުމުން،    )އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް(  1.7ވަނަ އަހަރު ލިޭބނެކަމަށް ެބލެވެނީ  

އަންދަ ސަރުކާރުން  އަހަރުވެސް  އެހީޒާވަނަ  ހިލޭ  މިންވަރަށްވުރެ  މިންވަކޮށްފައިވާ  މިކަމުގެ ގެ  ދަށްވެ،  ރު 

( ޢަދަދު  ހިމަނާފައިވާ  ސަރުކާރުން  ގޮތުގައި  ޑެފިސިޓްގެ  ަބޖެޓް  ފަހެއް( )  8.5ސަަބުބން  ޕޮއިންޓް  އަށެއް 

ރުފިޔާ(   ހައެއް(    768.6ިބލިއަން  ޕޮއިންޓް  އަށެއް  ފަސްދޮޅަސް  ސަތޭކަ  ރުފިޔާއިން )ހަތް  މިލިއަން 

ހިލޭ އެހީއަކީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ؛ ލަފާކުރެވޭކަމަށްއިތުރުވާނެކަމަށް  

އަހަރުން ފެށިގެން ހިލޭ އެހީގެ   ހިފެހެއްޓުމަށްވެސް ބޭނުންވާ މުހިއްމު ފައިސާއަށްވާއިރު، މި  ވްރަސްމީ ރިޒާ

ހިމެނުމަށް   ަބޖެޓުގައި  ކޮންޒަވޭޓިވްކޮށް  އާމްދަނީ  ލިޭބނެ  އޮތޯރިޓީން  އެ  އިސްކަންދިނުމަށް  ގޮތުގައި 

 ؛ލަފާއަރުވާކަމަށް

 ޚަރަދު 

)އަށާވީސް ޕޮއިންޓް   28.6ވަނަ އަހަރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ަބޖެޓުގައި ލަފާކޮށްފައިވަނީ    2023 .7.1.6

އަހަރުގެ ޓްރެންޑްތަކަށް ަބލާއިރު،   6ވަނަ އަހަރު ނުހިމަނާ ފާއިތުވި  2020ިބލިއަން ރުފިޔާކަމާއި، ހައެއް( 

ިބލިއަން ރުފިޔާ  )ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(    2.4ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް ލަފާކޮށްފައިވާ ޢަދަދަށްވުރެ އެވްރެޖްކޮށް  

 29.0ވަނަ އަހަރު )  2023އެހެންކަމުން، ހިލޭ އެހީ ނުހިމަނާ ލިޭބ އާމްދަނީން  ؛ ވަނީ އިތުރުވެފައިކަމަށް

ސުމެއް(   ޕޮއިންޓް  ދަ)އޮނަތިރީސް  ރުފިޔާއިން(  ޚަރަދުވެސް  ިބލިއަން  ރިކަރަންޓް  ހަމައެކަނި  އުލަތުގެ 

 ؛ހަމަޖެއްސުމަކީ ދަތިކަމެއްކަމަށްވުން އެކަށީގެންވާކަމެއްކަމަށް
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  މިލިއަން )   2022- 2017،  ފަރަގު  މިންވަރުގެ   ހޯދޭ   މިންވަރާއި   ލަފާކުރާ   ލިބޭނެކަމަށް   ގޮތުގައި   ޚަރަދުގެ :  12  ތާވަލު 
 ( ރުފިޔާއިން 

   2017 2018 2019 2020 2021 2022 ފަރަގު   އެވްރެޖް 

 ޚަރަދު   ރިކަރަންޓް 1,380.5 2,201.8 2,960.4 1,953.3- 2,372.5 3,078.3 2,398.7

 ޚަރަދު   ކެޕިޓަލް 3,220.9- 2,002.8- 2,479.6- 5,394.7- 15.2- 2,843.5 975.0-

1,423.7 5,921.7 2,357.4 -7,348.0 480.8 199.0 1,840.4 
ޖުމުލަ    މުޅި

 ޚަރަދު 

  އަހަރަށް   ަވނަ  2022.  ެވގެ ފަރަ  ޢަދަދުެގ  އެކްޗުއަލް  ޢަދަދާއި  ބަޖެޓުަގއިާވ  ހުށަހަޅާފައިާވ  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ  ރިޕޯޓްކޮށްފައިަވނީ  ތާަވލުގައި  މި:  ނޯޓް

  މިޮގތުން .  ހިމަނާފައިުނާވނެއެެވ  2020  ކުރުމުަގއި  އެްވރެޖް ފަރަޤު  އަށް  2022  އިން  2017  އަދި. ޢަދަދެެވ  ރިވައިޒްޑް އަހަރުެގ ހިމަނާފައިަވނީ

 .ކަމެެވ(  އިތުރު)  ދަށް  އެކްޗުއަލް މިްނަވރަށްވުރެ ބަޖެޓްކުރި  އަންަގއިދެނީ  ާވަނމަ( ޕޮޒިޓިްވ)  ެނެގޓިްވ  ޢަދަދު  ފާހަަގކުރެިވފައިާވ  ޮގތުަގއި ފަރަޤުެގ

 

ޮބޑުަބއެއް ހިއްސާކުރާ ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސް ސަރުކާރުން ދޭ އެހީ އިޝްތިރާކާއި ސަްބސިޑީގެ އެންމެ   .7.1.7

ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން    2017ނުވަތަ އާސަންދައަށް ކުރާ ހޭދަ ކުޑަކުރުމަށް ގިނަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް  

އޮތޯރިޓީން   ނުވާކަން  ތަންފީޒުކުރެވިފައި  ފިޔަވަޅުތައް  މި  މިހާތަނަށް  ރާވާފައިވީނަމަވެސް،  އަހަރަކު  ކޮންމެ 

އަދި މިކަމުގެ ސަަބުބން ަބޖެޓުކުރާ މިންވަރަށްވުރެ މިަބޔަށް ކުރާ ހޭދަ އަހަރުން އަހަރަށް   ،ކަމަށާއިފާހަގަކުރާ

 6ނުހިމަނާ ފާއިތުވި  ވަނަ އަހަރު    2020އެގޮތުން،  ؛ އިތުރުވަމުން ގޮސްފައިވާކަންވެސް ފާހަގަކުރާކަމަށް

އަށް ކުރާ ޚަރަދު އެވްރެޖްކޮށް ( އާސަންދ3ަ( ޓްރެންޑްތަކަށް ަބލާއިރު )ޗާޓު  2022  –  2017އަހަރުގެ )

ގުޅިގެން، މުޅި  މިލިއަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވެގެންދިއުމާ)ހަސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހައެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް(  676.8

 1.7ިބލިއަން ރުފިޔާއިން  )އެކެއް(    1.0ޖުމްލަ އާސަންދައަށް ކުރާ ޚަރަދު މިހާރު އަންދާޒާކުރާ މިންވަރު  

 ؛ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް މަތިވެގެންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާކަމަށް )އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް(
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 ( ރުފިޔާއިން  މިލިއަން )   ފަރަގު   މިންވަރުގެ   ޚަރަދުވާ   މިންވަރާއި   ލަފާކުރާ  ގޮތުގައި   ޚަރަދުގެ   އާސަންދައަށްކުރާ :  3  ޓު ޗާ 

 

ަބދަލުކުރުމުން، އެ ސަްބސިޑީއަށް ކުރެވޭ   ށްސަްބސިޑީއަކަވަނަ އަހަރު ފިއުލް ސަްބސިޑީ ޓާގެޓަޑް    2023 .7.1.8

)ފަސްސަތޭކަ އަށްޑިހައަށެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް(   588.2ިބލިއަން ރުފިޔާއިން  )ދޭއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(    2.3ޚަރަދު  

ރުމަށް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަށްވެގެންދާނެ ކަމަށް ަބޖެޓުގައި އަންދާޒާ ކޮށްފައިވާކަމާއި، އެ ަބދަލު ތަންފީޒުކު

ވަނަ އަހަރު ފިއުލް   2023ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހުން ފެށިގެންކަމަށްވީ ނަމަވެސް،    2023ރާވާފައިވަނީ  

ފޮތުގައި  ަބޖެޓު  ދައުލަތުގެ  ހިރާސްތައް  ހުރި  ަބދަލުކުރުމަށް  ސަްބސިޑީއަކަށް  ޓާގެޓަޑް  ސަްބސިޑީ 

؛ ގައި ހިމަނާފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށްތުޖެޓް ފޮ ފާހަގަކޮށްފައިވާއިރު، މި ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭނެއް ަބ

ފާ  2020އަދި،   ނުހިމަނާ  އަހަރު  ފިއުލް    6ވި  އިތުވަނަ  ަބލާކަމުގައިވާނަމަ،  ޓްރެންޑްތަކަށް  އަހަރުގެ 

)ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތެއް ޕޮއިންޓް   487.8ސަްބސިޑީއަށް ކުރެވޭ ހޭދަ އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށްވުރެ  

ވަނަ އަހަރުވެސް އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް   2023އަން ރުފިޔާއިން އިތުރުވެފައިވާތީ،  މިލި  އަށެއް(

އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، އެހެންކަމުން،  އެ  ފިއުލް ސަްބސިޑީއަށް ޚަރަދުކުރުމުގެ ހިރާސް އޮތްކަމުގައި  

ފިއުލް ސަްބސިޑީ ތަންފީޒުކުރުމުގައި ހުރި ހިރާސްތައް ކުޑަކުރުމަށް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލާފައިވާނަމަ، އެ ޕްލޭނެއް 

 ؛އޮތޯރިޓީން ދެކޭކަމަށްއެ މަލުކުރުމަކީ މުހިއްމުކަމެއް ކަމުގައި ޢަހާމަކޮށް އެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް 

ފިސްކަލް  ދިވެހިރާއް .7.1.9 މިހާރުގެ  ޮބޑުވެފައިވާ ޙާޖޭގެ  އިންތިހާއަށް  ދަރަނި  ދައުލަތުގެ  ަބލާއިރު،  ލަތަށް 

ޚަރަދުތައް   ރިކަރަންޓް  އާމްދަނީން  އަންދާޒާކުރާ  ލިޭބނެކަމަށް  އަހަރު  އަންނަ  ދަނޑިވަޅެއްގައި، 

ހާއަށް ޮބޑުވުމުގެ ސަަބުބން  ހަމަޖެއްސޭނެކަމަށް ނުބެލެވޭކަމަށާއި، އަދި ދުނިޔޭގެ ާބޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު އިންތި

ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން ސަރުކާރުގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މިވަގުތު ޭބނުންވާ ޭބރު ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށްވެސް 
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ދަތިވެފައިވާތީ، މި ވަގުތު ޭބރުގެ ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގަން އިސްކަންދިނުމަށްވެސް 

ލަފާއަ  އެ އެ ؛ ރުވާކަމަށްއޮތޯރިޓީން  ކުރިން،  ހިންގުމުގެ  މަޝްރޫޢުތައް  ަބޖެޓުން  ޑޮމެސްޓިކް  އަދި، 

ޭބރު ފައިސާ ސެކިއޮރކުރެވިފައި ނުވާނަމަ މި   ،މަޝްރޫޢުތަކަށް ޭބނުންވާ ޭބރު ފައިސާ ސެކިއޮރ ކުރުމަށާއި

ލަސްކުރުމަށްވެސް   ކުރިއަށްގެންދިޔުން  ވަކިއެ  މަޝްރޫޢުތައް  ލަފާއަރުވާކަމާއި،  ކޮށް ޞައްޚާން  އޮތޯރިޓީން 

މިދަނޑިވަޅުގައި އިޤްތިޞާދީ މަންފާ އެންމެ ޮބޑު މަޝްރޫޢުތަކަކީ ކޮަބއިކަން ދެނެގަނެ، އެފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

ދައުލަތަށް   ކުޑަކުރުމަކީ  ޚަރަދު  ކުރާ  ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް  ޕްރަޔޯރިޓައިޒްކޮށްގެން(،  )ނުވަތަ  އިސްކަންދީގެން 

އޮތޯރިޓީން    އެ  އްސުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަންޖެހިފައިވާ ކަމެއްކަމުގައިވެސްލިޭބ އާމްދަނީން ޚަރަދުތައް ހަމަޖެ

 ؛ދެކޭކަމަށް

އިތުރުކޮށްފައިވަނީ    2023 .7.1.10 ޚަރަދުތައް  ަބޖެޓުގައި  ހުށަހަޅާފައިވާ  އަހަރަށް  އަހަރުގެ   2022ވަނަ  ވަނަ 

ވުރެ އިތުރުނުވާނެކަމަށް ތިޞާދީ ޙާލަތަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އަންދާޒާކުރެވުނު މިންވަރަށްއިޤު

ހިމަނާފައިވާނޭ   ަބއިގައި  ގުޅޭ  ފައިނޭންސިންގއާ  ލަފާގެ  މި  ނަމަވެސް،  ަބޔާންކޮށްފައިވީ  ބެލެވޭތީކަމުގައި 

ދަތިތަކެއް  ޮބޑެތި  ހޯދުމުގައި  ފައިނޭންސިންގ  ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި  ޚަރަދުތައް  ސަރުކާރުގެ  ފަދައިން، 

ފާހަގަކުރާކަމަށް އިތުރުނުކޮށް  ؛ ކުރިމަތިވަމުންދާކަން  މިހާރަށްވުރެ  ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުގެ  އެހެންވުމާއެކު، 

ޚަރަދުތައް ސްޓްރީމްލައިން ކުރުމަށާއި ޚަރަދު ކުރުމުގައި ފައިނޭންސިންގއަށް ަބރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުން  

 ؛އޮތޯރިޓީން ދެކޭކަމަށް އެވަރަށް މުހިންމުކަމުގައިވެސް 

 ފައިނޭންސިންގ

އަހަރަށް ސަރުކާރުގެ ަބޖެޓް ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޭބރުގެ ފަރާތްތަކުން  ވަނަ    2023 .7.1.11

ބިލިއަން ރުފިޔާއާއި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން ހޯދުމަށް   )ހައެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(  6.4ހޯދުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  

އަހަރު    6ޔާއިންކަމަށްވީ ނަމަވެސް، ފާއިތުވި  ިބލިއަން ރުފި)ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް(    4.7ހަމަޖެހިފައިވާ  

ޭބރުގެ  2022  –  2017) މިންވަރަށް  ލަފާކުރާ  ަބޖެޓަށް  ސަރުކާރުން  ަބލާއިރު،  ޓްރެންޑްތަކަށް  ގެ   )

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް   ހަމަޖެހިފައިނުވާކަން  ފައިނޭންސިންގ  ތިރީގައިވާ   ؛(13  ތާވަލް)ފަރާތްތަކުން  އެގޮތުން 

ޢަދަދު  ފައިނޭންސިންގގެ  ހޯދޭ  ފަރާތްތަކުން  ޭބރުގެ  ދައުލަތުން  ފަދައިން  ފާހަގަކޮށްފައިވާ  ތާވަލުގައިވެސް 

ިބލިއަން ރުފިޔާ ދަށްކަމާއި، އެކަމުގެ )ދޭއް ޕޮއިންޓް އެކެއް(    2.1އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށްވުރެ އެވްރެޖްކޮށް  
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 ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓަށް ަބރޯސާވާ މިންވަރު، ކުރިން ސަަބބުން، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް

 ؛ އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑުތަނުން އިތުރުވާކަންވެސް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް

،  ފަރަގު  މިންވަރުގެ   ހޯދޭ   މިންވަރާއި   ލަފާކުރަ  ލިބޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި   ފައިނޭންސިންގގެ   ފަރާތްތަކުން   ބޭރުގެ :  13  ތާވަލު 
2022-2017 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
އެވްރެޖް  
 ފަރަގު 

 608.6- 517.6 3,290.7- 1,931.2- 1,118.7- 695.2 153.5 ގޮުތގައި ލިބޭ ލޯނުގެ
 771.0- 771.0 2,313.0- 2,022.0 - - - ސަޕޯޓް ލޯނު  ބަޖެޓް
ސުކޫކް / ފަރާްތތަކަްށ ވިއްކާ  ބޭރުގެ

 ބޮންޑް ފަދަ ތަކެިތ
1,093.1 3,256.0 -2,247.3 4,498.2 1,544.2 -3,855.0 -735.7 

 2,115.3- 2,566.4- 4,059.5- 4,407.5- 3,366.0- 3,951.2 1,246.5 ޖުމްލަ
 

  ވަނަ   2022.  ފަރަެގެވ  ދަދުެގޢަ  އެކްޗުއަލް  ދަދާއިޢަ  ބަޖެޓުަގއިާވ  ހުށަހަޅާފައިާވ  އަހަރަކަށް  ކޮންމެ  ރިޕޯޓްކޮށްފައިަވނީ  ތާަވލުަގއި  މި:  ނޯޓް

  2020  ކުރުމުގައި  އެވްރެޖް  ފަރަުގ  އަށް  2022  އިން  2017  އަދި.  ދަދެެވޢަ  ރިވައިޒްޑް  އަހަރުެގ  ހިމަނާފައިަވނީ  އަހަރަށް

 މިްނަވރަށްުވރެ  ބަޖެޓުކުރި  އަންަގއިދެނީ  ާވނަމަ(  ޕޮޒިޓިްވ)  ެނެގޓިްވ  ދަދުޢަ  ފާހަަގކުރެިވފައިާވ  ޮގތުަގއި  ފަރަުގެގ  މިޮގތުން.  ހިމަނާފައިނުާވނެއެެވ

 .ކަމެެވ( އިތުރު) ދަށް އެކްޗުއަލް

 

ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނޭންސިންގއަށް ޭބރުގެ   2023އަހަރުގެ ޓްރެންޑްތަކަށް ަބލާއިރު،    6އެގޮތުން ފާއިތުވި   .7.1.12

ހިރާސް ނުލިުބމުގެ  މިންވަރަށް  އަންދާޒާކުރާ  ސަރުކާރުން  ހޯދޭނެކަމަށް  އޮތްކަމުގައި   ފަރާތްތަކުން 

ިބލިއަން  )ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް(    4.7ލަތުގައި މިހާރު ލަފާކުރާ މިންވަރަށް )ޙާ  ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، މި

ރުފިޔާއަށް( ވުރެ އިތުރަށް ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން ހޯދަން ޖެހިދާނެކަމަށާއި، އެހެންނަމަވެސް، މިދަނޑިވަޅުގައި  

  6.3ވިޔަފާރި ބޭންކްތަކުގެ ލިކުއިޑިޓީ ހުރި މިންވަރަށާއި )މިވަގުތު ވިޔަފާރި ބޭންކްތަކުގެ ލިކުއިޑިޓީ ހުރީ  

ޔަތްކޮށް، މިޢަދަދަށް ޑޮމެސްޓިކް ޢާއެކްސްޕޯޝަރ ލިމިޓްތަކަށް ރި ބިލިއަން ރުފިޔާ()ހައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(  

މީގެ ؛ މާކެޓުން ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް ދަތިވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމުގައި އޮތޯރިޓީން ފާހަގަކުރާކަމަށް 

މެސްޓިކް މާކެޓުން  ލަތުގައި ޑޮޙާއިތުރުން، ތިރީގައިވާ ޗާޓުގައި ޭބރުގެ ފަރާތްތަކުން ފައިނޭންސިންގް ނުލިިބއްޖެ  

  1ހޯދަންޖެހިދާނެ ޢަދަދުތަކަށް އަތުވެދާނެ ބަދަލުތައް ފާހަގަކޮށްފައިވާނެކަން.

 
 
 

 
    ބަދަލުތައް އަންދާޒާކޮށްފައިާވނީ ސަރުކާރުެގ ޑެފިސިޓްއަށް ބަދަލެއް ާނންނާެނކަމަށް ލަފާކޮށްފައެެވ.  1
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 ( ރުފިޔާއިން   މިލިއަން )   ސިނޭރިއޯތައް   ފައިނޭންސިންގގެ   ޑޮމެސްޓިކް   އަދި   ފައިނޭންސިންގ   ބޭރުގެ :  4  ޗާޓު 

 
 

މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑުވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ،   2023 .7.1.13 ވަނަ އަހަރަށް ދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް މިހާރު ލަފާކޮށްފައިވާ 

އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެއްކަމަށާއި އަދި މަތީގައި 

ފައިނޭންސިންގ   ގޮތަކަށް  ފަދަ  ދަރަނި ަބޔާންކުރެވިފައިވާ  އެތެރޭގެ  ދައުލަތުގެ  ހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ، 

%( މިންވަރަށްވުރެ  އިންސައްތަ   59.4އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ހަތަރެއް  ޕޮއިންޓް  އަށްވުރެ( )ފަންސާސްނުވައެއް 

 ؛ އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް

7.1.14. ( އެކައުންޓް  ޭބންކް  ހަމަޖެއްސު   (އޭ.ީބ.ޕީ ޕަްބލިކް  ޚަރަދުތައް  ސަރުކާރުގެ  މަށްޓަކައި އޯވަރޑްރޯކޮށްގެން 

މާއްދާތަކަށް   ަބއެއް  ޤާނޫނުގެ  ޒިންމާވާ  ޚަރަދަށް  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  މަލުކުރުމަށް  ޢަދައުލަތުގެ 

ވަނަ އަހަރަށް   2023އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފައިވާއިރު،    2023ފާސްކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ ޑިސެންަބރު  

އަށް ދެއްކުމަށް ސަރުކާރުން އޮތޯރިޓީ  ދަދު އެޢަކޮށްފައިވާ  އޭއިން މިހާތަނަށް އޯވަރޑްރޯ.ީބ.ލަފާކުރާ ަބޖެޓުގައި ޕީ

އަދި، ޕީީބއޭ އޯވަރޑްރޯކުރަމުންދާ ؛ އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަބޖެޓުގައި ހިމާނާފައިނުވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް

ޑޮމެސްޓި ފަރާތްތަކުންނާއި  ޭބރުގެ  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުގެ  ޓްރެންޑަށާއި  މާކެޓުން ގޮތުގެ  ކް 

ދަތިވެފައިވާތީ،   ދަނޑިވަޅުގައި  މި  ހޯދުމަށް  ޕީ  2023ފައިނޭންސިންގ  އަހަރުގައިވެސް  އޭއިން .ީބ .ވަނަ 
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އަންދާޒ2022ާ ޑްރިވައިޒ2022ް އަންދާޒ2023ާ ންބޭސްލައ2023ި ޓް ބަޖެޓް ސަޕޯ
މަނުލިބިއްޖެނަ

ބޮންޑް އިޝޫ
ނަމަނުކުރެވިއްޖެ

ޖެޓްބޮންޑް އަދި ބަ
ސަޕޯޓް  
މަނުލިބިއްޖެނަ

ބޭރުގެ ފައިނޭންސިންގް ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންސިންގް
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ލިމިޓްކަމަށްވާ   އޮވަރޑްރޯކުރެވޭ  ނުވަތަ  މިންވަރު  މަތީ  އެންމެ  ޕޮއިންޓް   4.4އޯވަރޑްރޯކުރެވޭ  )ހަތަރެއް 

 ؛ން އޯވަރޑްރޯ ކުރާންޖެހިދާނެކަމަށް ެބލެވޭކަމަށްިބލިއަން ރުފިޔާއާ ގާތް ޢަދަދަކަށް ސަރުކާރުހަތަރެއް( 

ިބލިއަން  )ދޭއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(    2.5އޭ އޮވަރޑްރޯކޮށްފައިވާ މިންވަރުން  .ީބ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕީ  2022 .7.1.15

އޮތޯރިޓީންރުފިޔާ   އެފަދަ   އެ  ަބދަލުކޮށްފައިވާއިރު،  ޮބންޑަކަށް  އެމޯޓައިޒިންގ  ސަރުކާރަށް އިޝޫކޮށްފައިވާ 

އޭ އޯވަރޑްރޯކޮށްފައިވާ މިންވަރުންވެސް ަބއެއް ސެކުއިރިޓައިޒް .ީބ.ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޕީ  2023ކަށް  ގޮތަ

ންވެސް ފާއިތުވި އެ އޮތޯރިޓީއިޭބރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި އަދި    ،ކުރުމަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި

 ދީފައިވާ ލަފާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ރެކޮމެންޑްނުކުރާ ކަމެއްކަމުގައި މިއަހަރުތަކުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓަށް 

 ؛ ތުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށްޞަފުރު

ޕީ .7.1.16 އަދި  މާކެޓް  ޑޮމެސްޓިކް  އިތުރުން  ފައިނޭންސިންގ .ީބ.މީގެ  ސަރުކާރުގެ  އޯވަރޑްރޯކޮށްގެން  އޭ 

 އޮންނަ   ފައިސާއަށް  ޭބރު  އިތުރުވެ،  ލިކުއިޑިޓީ  ގެރުފިޔާ  އެކްސެސް  ދައުރުވާ  ތިޞާދުގައިހަމަޖައްސާނަމަ، އިޤު

ޙާލަތެއްގައި   އަސަރުކުރުން  ނޭދެވޭ  ރޭޓަށް  އެކްސްޗޭންޖް  ޮބޑުވެ،  ޑިމާންޑް އެފަދަ  އެކަށީގެންވާކަމަށާއި 

އޯޕަން މާކެޓް އޮޕަރޭޝަންސް   އެ އޮތޯރިޓީގެއެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  

އޯ .އެމް.އޯ( އަލުން ފެށުމަށް އިސްކަންދެވޭނެކަމާއި، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވަނީ އޯ.އެމް.)އޯ

 ތަކުން އިންވެސްޓްކުރާވަރު މަދުވާކަމަށާއި، މި ތަކަށް ވިޔަފާރި ޭބންކުިބލު -ފެށުމުން ސަރުކާރުގެ ޓީހިންގަން  

ޙާލަތުގައި ސަރުކާރުން ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓުން ފައިނޭންސިންގ ހޯދޭނީ އަގު ޮބޑުކޮށް ނުވަތަ ޮބޑު އިންޓްރަސްޓް 

ޑޮމެސް ސަރުކާރުން  މިކަމަކީވެސް  އެހެންކަމުން  މިންވަރަށް ރޭޓެއްގައިކަމާއި،  އަންދާޒާކުރާ  މާކެޓުން  ޓިކް 

 ؛ ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް އޮތް އިތުރު ހިރާހެއްކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށް

ޭބރުގެ ފައިނޭންސިންގއަކީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމުގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ވަކި   .7.1.17

ފޮރިން   އެގޮތުން، އޮތޯރިޓީގެ   ،ންމު ފައިނޭންސިންގ އެއްކަމާއިމިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްވެސް ހޯދުން މުހި

 ފައިސާގެ  ޭބރު  އަންދާޒާކުރެވޭ  ލިބޭނެކަމަށް  ވެސް   އަހަރެއްގައި  ކޮންމެ 2ސިޔާސަތަކީ  އިންޓަރވެންޝަން

ފައިނޭންސިންގ    ވުމާއިއެކު،  ސިޔާސަތަކަށް  އެކުލަވާލެވޭ  ޔަތްކޮށްޢާރި  އާމްދަނީއަށް އަންދާޒާކުރާ  ޭބރުގެ 

ޒާވް އެކަށީގެންވާ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދަތިތަކާ ރި  ރަސްމީ  މިންވަރަށް ނުލިބުމުން

 
ކުރިޔަށް އޮންނަ އަހަރުަގއި ިވޔަފާރި  އެކްސްޗޭްނޖް ރޭޓްެގ ސްޓެބިލިޓީ ދެމެހެއްޓުމަށް  ސިޔާސަތަކީއިންޓަެވްނޝަން  ފޮރިން މިއޮތޯރިޓީެގ   2

 ފޯރުކޮށްދޭނެ ބޭރު ފައިސާެގ ޢަދަދު ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތެކެެވ.  ބޭންކްތަކަށާއި ސަރުކާރު ހިއްސާާވ ކުްނފުނިތަކަށް ދައުލަތުެގ ރަސްމީ ރިޒާުވން

 



 M19/BGT/2022/01ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 45               ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ދައުލަތުގެ ރިޒާވަށް އިތުރުވާނެކަމަށް   2021އިން    2019ކުރިމަތިވާކަމާއި، އެގޮތުން  

ސިންގ މިންވަރުގެ ތެރެއިން ފައިނޭންސިންގގެ ގޮތުގައި ލިިބފައިވަނީ އަންދާޒާކުރާ ޭބރު ފައިސާގެ ފައިނޭން

 ؛ ކަމުގައިވެސް ފާހަގަކުރާކަމަށް)ސާޅީސް ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(  49.3ދަދުގެ ޢަަބޖެޓުކުރެވުނު 

އަހަރަކު އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ގާތްގަނޑަކަށް  އެ  އަށް ފަހު    19-ވިޑްހަމަމިއާއިއެކު، ކޮ .7.1.18

ޑޮލަރު ވިއްކާފައިވާނެކަމަށާއި،   އެމެރިކާމިލިއަން  )ފަސްސަތޭކަ ހައެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް(    506.6އެވްރެޖްކޮށް  

ކުންފުނިތަކަށް   ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  އަހަރަށް  އަހަރުން  އޮތޯރިޓީންއަދި  ފައިސާ   އެ  ޭބރު  ފޯރުކޮށްދޭ 

ވުރެ އިތުރަށް ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޭބރު ވަނަ އަހަރުވެސް އެ ޢަދަދަށް  2023އިތުރުވަމުންދާތީ،  

ެބލެވޭކަމަށް ޭބނުންވާނެކަމަށް  ފަރާތްތަކުން   2023؛ ފައިސާ  ޭބރުގެ  ސަރުކާރުން  އަހަރަށް  ވަނަ 

( ޢަދަދު  ލަފާކުރާ  ހޯދުމަށް  ގޮތުގައި  އަށާރަ(    418.0ފައިނޭންސިންގގެ    އެމެރިކާ މިލިއަން  )ހަތަރުސަތޭކަ 

ކުޑަ ނުކުރެވި ނުވަތަ  ޚަރަދު  ފޫެބއްދުމަށް  ޢަދަދު  ފައިނޭންސިންގގެ  އަދި ނުލިޭބ  ޑޮލަރު( ނުލިިބއްޖެނަމަ 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ޭބނުންވާ ޭބރު   2023އާމްދަނީ އިތުރު ނުކުރެވިއްޖެނަމަ،  

 ؛ނެކަމަށް ފާހަގަކުރާކަމަށްއޮތޯރިޓީއަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާއެ ފައިސާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް 

ޮބޑުަބއެއް ހިއްސާކުރަނީ ޢަސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ވިއްކާ ޭބރު ފައިސާގެ   .7.1.19 ދަދުތަކުގެ ތެރެއިން 

އޮތޯރިޓީން   ފައިސާ  އެ  ފައިސާކަމާއި،  ޭބރު  ހަމަޖައްސާދެވޭ  އިމްޕޯޓްކުރުމަށް  ާބވަތްތައް  ކާޑުގެ  ތެލާއި 

؛ ޑީސަލް އަދި ކާޑުގެ ާބވަތްތައް އިމްޕޯޓްކުރުމަށް ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވާނެކަމަށްފޯރުކޮށްނުދެވިއްޖެނަމަ ތެލާއި،  

މި އުފުލުމަކީވެސް  ޙާ  އަދި  އަގު  ތަކެތީގެ  އިތުރުވެ  އަސަރު  ނޭދެވޭ  ކުރާ  ރޭޓަށް  އެކްސްޗޭންޖް  ލަތުގައި 

ފަރާތްކައެކަށީގެންވާކަމަ ޭބރުގެ  ދުރާލާ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ހިރާސްތައް  މި  ވުމާއެކު،  ހޯދުމަށް ށް  ތަކުން 

އަދި، ފައިނޭންސިންގ ؛ ހިމަނާފައިވާ ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް އޮތޯރިޓީން ލަފާ އަރުވާކަމަށް

ކަމުގައި  މުހިންމު  ވަރަށް  މަދުކުރުން  ޕްރަޔޯރިޓައިޒްކޮށް،  ޚަރަދުތައް  ފައިސާގެ  ޭބރު  ދަތިވާނަމަ  ހޯދުމަށް 

 ؛ ލަފާއަރުވާކަމަށް

)ތިންސަތޭކަ   326.3ގައި ހުރީ ޖުމުލަ  ނިޔަލަށް ސޮވްރިން ޑިވަލޮޕްމަންޓް ފަންޑު  2022އޮކްޓޫަބރު    13 .7.1.20

ޑޮލަރުކަމަށްވީ ނަމަވެސް، އޭގެ ތެރެއިން ޮބޑު ަބއެއް ވަނީ   އެމެރިކާމިލިއަން  ސައްީބސް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(  

 2026ހަގަކުރާކަމަށާއި އަދި  ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކުގައި އިންވެސްޓްކުރެވިފައިކަން ފާ

ފަންޑު އެ  އަދާކުރުމަށްޓަކައި  ރިޕޭމަންޓްތައް  ޮބންޑް  އަދާކުރަންޖެހޭ  އަހަރަށް ސަރުކާރުން  ފައިސާ ވަނަ  ގެ 
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ވަނަ އަހަރަށް   2026ބޭނުންކުރުމަށް ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވީކަމުގައި ވީނަމަވެސް، އެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  

އިވާނަމަ، ސަރުކާރުން އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ވަރަށް ޮބޑަށް ދަތިވާނެ މެޗުއަރ ނުކުރެވިއްޖެކަމުގަ

ޑިވަލޮޕްމަންޓް  ސޮވްރިން  މިންވަރަށް  އަންދާޒާކުރާ  އެހެންކަމުން،  ެބލެވޭކަމަށާއި،  އޮތޯރިޓީއަށް  ކަމަށްވެސް 

ފަންޑުފަންޑު ޑިވްލޮޕްމަންޓް  ެބހެއްޓުމަށްޓަކައި ސޮވްރިން  ފައިސާ  ކޮށްގައި  އިންވެސްޓްމަންޓްތައް  ން  ފައިވާ 

ކަމުގައި   މުހިއްމުކަމެއް  އިސްކަންދިނުމަކީ  ފެށިގެން  މިހާރުން  އެކުލަވާލުމަށް  ޕްލޭނެއް  ކުރާނެ  އެ  މެޗުއަރ 

 ؛އޮތޯރިޓީން ޤަޫބލުކުރާކަމަށް 

 އޮނިގަނޑު   ޤާނޫނީ   ގުޅޭ   ބަޖެޓާ 

ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަޤްޞަދަކީ ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ދުރާލާ ފައިސާ   .7.1.21

ފަންޑުން  އެ  ބޭނުންތަކަށް  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  އަދާކުރުން  އަނުބރާ  ދަރަނި  ކަމުގައިވާއިރު،  ރައްކާކުރުން 

ޚަ ހަނިކޮށް،  މިހާރަށްވުރެ  ޙާލަތްތައް  އުސޫލު  ޢަރަދުކުރުމުގައި  ޚަރަދުކުރެވޭނެ  ހަރުދަނާ  މަލުކުރާނެ 

 ؛ަބޔާންކުރެވިފައިވާ ޤާނޫނު ފާސްކޮށް ތަންފީޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް

އޯވަރޯލް  .7.1.22 ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި، ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި، ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް އަދި 

ނަމަވެސް، މި މިންގަނޑުތަކަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ   މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށް ަބޔާންކޮށްފައިވީ  ބެލެންސް ވަކި

އެ  ަބދަލުކޮށް  މިންގަނޑުތަކަކަށް  ރިއަލިސްޓިކް  ެބލެވޭއިރު،  މިންގަނޑުތަކެއްކަމަށް  ނުަބއްދަލު  އިޤްތިޞާދާ 

ޤާނޫ ހިފެހެއްޓުމަށް  ތަންފީޒުކުރުމަށްމިންގަނޑުތަކުގައި  ޒިންމާވުމުގެ ؛ ނުތައް  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ  އަދި، 

ތަންފީޒުކުރުމުގެ   ފާސްކޮށް،  އިޞްލާޙުތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެނައުމަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  އަންނަ  ޤާނޫނަށް 

 ؛މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް

ވަރޑްރޯކުރެވޭ  އޭ އޯ.ީބ. ނުވަތަ ޕީދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުން އިސްތިސްނާ ކޮށްފައިވާ މާއްދާތައް .7.1.23

ވަރޑްރޯކޮށްފައިވާ މިންވަރުން ސެކިއުރިޓައިޒް ކުރެވޭނެ މިންގަނޑުތަކެއް ޤާނޫނުން  އޭ އޯ.ީބ.މުއްދަތާއި އަދި ޕީ

ކަނޑައަޅާ ސިޔާސަތުތަކަށް ހެދުމަށް ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑު   އެ އޮތޯރިޓީންކަނޑައެޅުމުގެ ަބދަލުގައި އެ ކަންކަމަކީ  

 .ލަފާއަރުވާކަމަށްއެ އޮތޯރިޓީން ަބދަލުކުރުމަށް 
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 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަންނީ ލަފާ . 7.2

ވަނަ އަހަރަށް    2022އަދި    އިވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ  2023ޔުގައި  އުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާފައިވާ ރަ

އިޞްލާ ގެނެވޭ  ަބޖެޓަށް  ކަންތައްތަކާއި،    ޙާފާސްކުރި  ފާހަގަކުރެވޭ  ޖެނެރަލްއަށް  އޮޑިޓަރ  އެކުލަވާލުން    ަބޖެޓުގުޅޭގޮތުން 

  ދިނުން   ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަމާލުކަން  ރުމުގައިފާސްކު  ަބޖެޓުހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ދައުލަތުގެ  

އިރުޝާ ކަންތައްތަކާއި  ފެންނަ  އޮފީހަށް  އެ  ޖެނެރަލް  މުހިންމުކަމަށް  އޮޑިޓަރ  އެގޮތުން  ހިމަނާފައިވެއެވެ.  ލަފާތައް  ދުތަކާއި 

 ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ.

 

  އަސާސީ   އަދި  ސަްބސިޑީ  ޚަރަދަށާއި  ހިންގުމުގެ  ދައުލަތް  ހިންގުމަށާއި،   މަޝްރޫޢުތައް  ތަރައްޤީގެ   ދައުލަތުން .7.2.1

 ދަރަނި  ދައުލަތުން  ރިޢާޔަތްކުރާއިރު،  މިންވަރަށް  އިތުރުވަމުންދާ  ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ދިނުމަށް  ޚިދުމަތްތައް

 ިބނާކުރެވޭނެ  މާލިއްޔަތު  ދައުލަތުގެ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  އެއީ  ފޫެބއްދުން  ޚަރަދުތައް   މި  ނަގައިގެން

 އިންޓްރެސްޓް  ަބލާއިރު  ލަތަށްޙާ  އިޤުތިޞާދީ  ދުނިޔޭގެ  އަދި  ނުވާތީ،  ކަމުގައި  މޮޑެލްއެއް  މާލީ  ހަރުދަނާ

 ަބލުގައިޤުދުރުމުސްތަ  އެއީ  ނެގުން  ދަރަނި  އިތުރަށް  ރޭޓްތަކުގައި  އިންޓްރެސްޓް  ޮބޑު   މިންވަރުން  ހުރި  ރޭޓު

 ފައިނޭންސް   ޚަރަދުތައް  މި  ފައިސާއިން  ޓެކްސްގެ  ނުވާތީ،  ކަމަކަށް  ކުރެވޭނެ  ގޮތަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި

 ކަމުގައި  ފިޔަވަޅެއް  ހަރުދަނާ  އެޅިގެންދާނެ  ރަގަޅުކުރުމަށް  ލަތުޙާ  މާލީ  ދައުލަތުގެ  އެއީ  ދިއުން  ކުރެވިގެން

 އުމީޤަ  އިޤުތިޞާދަށާއި  ގުޅިގެން  ޮބޑުކުރުމާ  ރޭޓް  ޓީ.އެސް.ޖީ  ހަމައެއާއެކު،  ،ދެކޭކަމަށާއި  އޮފީހުންއެ  

 ؛މުހިންމުކަމަށް  އެޅުންވެސް   ފިޔަވަޅު  އަޅަންޖެހޭ  ށްދިރާސާކޮ  ހިރާސްތައް  ކުރިމަތިވެދާނެ   އުފެއްދުންތެރިކަމަށް

 ަބލާއިރު،  ޢަދަދުތަކަށް  ލިިބފައިވާ  ދައުލަތަށް  ގޮތުގައި  ފައިދާގެ  ހިއްސާގެ  އަހަރުތަކުގައި  ދިޔަ  އިތުވެފާ .7.2.2

 އޮތްކަމުން   ތުޞަފުރު  ނުލިުބމުގެ   ޢަދަދެއް  ޮބޑު  ތެރެއިން  ޢަދަދުގެ  އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  އަހަރަށް  ވަނަ  2023

 އެކައުންޓް  ަބޖެޓުކުރުމާއި  ފައިސާއަށް  މްދަނީ އާ  ލިޭބ  ނުވަތަ"  ޕްރިންސިޕަލް  އެކައުންޓިންގ  ޕްރޫޑެންޓް"

 ަބލައިގެން  ލިބޭނެކަމަށް  ފައިސާއެއް  އެ  ލަތްތަކުގައިޙާ  ކުޑަ  ންކަންޤީޔަ  ލިުބމުގެ  ފައިސާ  އެ  ކުރުމުގައި

 ؛ަބރޯސާނުވުމަށް ފޫެބއްދުމަށް ޚަރަދުތައް ަބޖެޓު ދައުލަތުގެ

 ވިޔަފާރިތަކުންނާއި  ސަރުކާރުންނާއި  ޭބނުންކޮށްގެން   އޭގެ  ވަސީލަތްތަކަކީ  ޤުދުރަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .7.2.3

 އަގު  އިޤުތިޞާދީ   ޙަޤީޤީ  ވަސީލަތްތަކުގެ  މި  ވަސީލަތްތަކެއްކަމުގައިވާއިރު،  ނަފާހޯދަމުންދާ  އާންމުފަރުދުން

 މާލީ  ދައުލަތުގެ   މިއީ  ނަމަވެސް،  ނެތްކަމުގައިވީ  ހިމަނާފައި  މިހާތަނަށް  ހިސާުބތަކުގައި  މާލީ  ދައުލަތުގެ
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 ރަށްތަކާއި،  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެގޮތުން،  ،ކަމަށާއި  އެސެޓްތަކެއް  މުހިންމު  ހިމެނުން  އަގުކޮށް  ހިސާުބތަކުގައި

 ކުރުމަށާއި،   އަގު  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ  ހޯދާ  ނަފާ  އިޤުތިޞާދީ  ކުޅިފަދަ  އަދި   ވިލު  ފަޅުތަކާއި،  ފަރުތަކާއި،

 ޤުދުރަތީ   ހުންނަ  އްދުތަކުގައިޙަސަރަ  އެ  ދޫކުރެވޭއިރު  ރަށްތައް  ޭބނުންތަކަށް  ޢީނާޞި  ދިއަ  އިޤުތިޞާދީ

 އެ  އަގުކުރުމުން  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ  އެގޮތަށް   މުހިންމުކަމަށާއި،  ދެނެގަތުން  އަގު  ޙަޤީޤީ  ވަސީލަތްތަކުގެ

 ދޫކުރުމާއި  ކުއްޔަށް  ވަސީލަތްތައް  އެ  ވަޒަންކުރެވި،  އަގު  އިޤުތިޞާދީ  ޙަޤީޤީ  އްދުތަކުގެޙަސަރަ

 ވަރަށް   ލިބެންވާ  މަންފާ  ދައުލަތަށް  އްދުތަކުންޙަސަރަ   އެ  ވަޒަންކޮށް،  އަގު   އިޤުތިޞާދީ  ބޭނުންކުރުމުގެ

 ؛ފަސޭހަވެގެންދާނެކަމަށް ހަރުދަނާކުރަން އިތުރުކޮށް ލިުބން މަންފާ

 ފަޅުތަކާއި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ބޭނުންތަކަށް  އެކި  އެނޫންވެސް  ހިއްކުމަށާއި،  އްދުތައްޙަސަރަ  އެކި  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .7.2.4

 ތަކެތި  މިފަދަ  ވާއިރު،  ވަސީލަތަކަށް  އަގުހުރި  އަދި  މަދު  ވެއްޔަކީވެސް  ނެގޭ   ތަންތަނުން  ފިނޮޅުތައްފަދަ

 އޮނިގަނޑެއް  ޤާނޫނީ  ދައްކަންޖެހޭ  އަގެއް  ދައުލަތަށް  ފަރާތްތަކުން  ނަގާ  މަންފާ   އިޤުތިޞާދީ  ޭބނުންކޮށްގެން

  އެހެނިހެން  މުއްސަނދި  ޤުދުރަތީގޮތުން  ދޫކޮށްފައިނުވާ  ކުއްޔަށް  އިތުރުން،  މީގެ  އެކުލަވާލާފައިނުވާކަމާއި،

 ދެމެހެއްޓެނިވި   ތަންތަންއެ  ހާސިލުކުރާއިރު  މަންފާ  އިޤުތިޞާދީ  ފަރާތްތަކުން  އެކި  އްދުތަކުންޙަސަރަ

 ؛ދިރާސާކުރަންޖެހޭކަމަށް ގޮތްތައް ހޯދޭނޭ ނަފާ ދައުލަތަށް އެތަންތަނުން ލެހެއްޓުމަށާއިެބ ގޮތެއްގައި

  އެތަންތަނުން ،  ހިމެނުމަށާއި  ހިސާުބތަކުގައި  މާލީ  ދައުލަތުގެ  އަގުކޮށް  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ .7.2.5

 ތައްޔާރުކުރެވޭއިރު  ަބޔާން  މާލީ  ދައުލަތުގެ  އެގޮތުން  ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި،  ދިރާސާތައް  ގޮތްތަކާގުޅޭ  ހޯދޭނެ  ނަފާ

 އަގުކުރެވި  ވަސީލަތްތައް  ޤުދުރަތީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އެއްގޮތަށް  ހަމަތަކާ   ގެ"  އެކައުންޓިންގ  ރިސޯސް  ނެޗުރަލް"

 އެހީތެރިކަމާއެކު   މާހިރުންގެ   ފަންނީ  މިކަމުގެ   ،ޤާއިމުކުރުމަށާއި  ނިޒާމެއް  ހިމެނޭނެ  ަބޔާނުގައި  މާލީ

 ކުރުމަށާއި   ދިރާސާތައް  ޤާއިމުކުރުމުގެ  ނިޒާމެއް  ބެލެހެއްޓޭނެ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  މިވަސީލަތްތައް

 ؛މުހިންމުކަމަށް  ހިމެނުން ަބޖެޓުގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2023 ތަންފީޒުކުރުމަށް މިކަންކަން

 އިޤުތިޞާދަށް   ދުނިޔޭގެ  އަހަރުތަކުގައި  ދިޔަ  ފާއިތުވެ  އަދި  ަބލާއިރު،  ޖުރާިބއަށްތަ  އަހަރުތަކުގެ  ދިޔަ  ފާއިތުވެ .7.2.6

 ކަށަވަރުކުރުން  ދުރާލާ  ޢަދަދު   ކަނޑައަޅާ  ހޯދުމަށް  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ހިލޭ  ަބލާއިރު،  ހީނަރުކަމަށް  އަންނަމުންދާ

 ޢަދަދުތައް  އެ  ދައްކައިގެން  ވާހަކަ  ތްތަކާޢަޖަމާ  އްޔާޢިޖަމި  ޤައުމުތަކާއި  ދޭ   އެހީ  މިގޮތުން  މުހިންމުކަމާއި

 ރާވާފައިވާ   ކުރަން  ފައިސާއިން  ލިޭބ  އެހީގެގޮތުގައި  ހިލޭ  އަދި  ފާހަގަކުރާކަމާއި  މުހިންމުކަމުގައި  ކަށަވަރުކުރުން

އަދިޚަރަދުތަ  ، ކުރުމަށާއި  ތަރުތީުބގޮތަކުން  އިސްކަންދެވޭހިންގުމަށް    މަޝްރޫޢުތައް  އްކުރުމަށް 
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  ފެށުން  މަޝްރޫޢުތައް  ޚަރަދުތަކާއި  މި  ނުލިޭބނަމަ  އެހީ  ހިލޭ  އެއްގޮތަށް  ޓައިމްލައިންތަކާއި  ލަފާކުރެވިފައިވާ

 ؛ފަސްކުރުމަށް

 އުފުލި  އަގު   ތެލުގެ  ަބދަލުވެ  ލަތުޙާ  އިޤުތިޞާދީ  ހުރި  ފާސްކުރެވުނުއިރު  ަބޖެޓު  އަހަރު  ވަނަ  2022 .7.2.7

 މިނިސްޓްރީ  ގައި  2022  ޖުލައި  31  ފާހަގަކޮށް  އިތުރުވާނެކަން  ޚަރަދުތައް  ކުރަންޖެހޭ  ަބޖެޓުން  ދައުލަތުގެ

 އިތުރަށް  ަބޖެޓަށްވުރެ  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022  ސްޓްރެޓެޖީގައި  ފިސްކަލް  ހުށަހެޅި  ފިނޭންސުން  އޮފް

 އެނގޭ   އަންނާނެކަން  ަބދަލެއް  ސިގްނިފިކަންޓް  ޚަރަދަށް  ަބޔާންކޮށްފައިވާއިރު،  ޖެހޭނެކަމަށް  ޚަރަދުކުރަން

 ަބޖެޓުގެ  ޕްރެކްޓިސްއާއި  ެބސްޓް  އަވަސްކުރުމަކީ  ހުށަހެޅުން  ަބޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓަރީ  ވަގުތުގައި

 ހާސިލުކުރުމަށް  ލަނޑުދަނޑިތައް  އަމާޒުތަކާއި  ަބޖެޓުގެ  ތަންފީޒުކޮށް  ަބޖެޓު  ހާސިލުކުރުމަށާއި  ދުތައްޤްޞަމަ

 އަވަހަށް   ލަނޑުދަނޑިތަކަށްވުރެ  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ޕްރޮޖެކްޓްތައް  ހިންގާ  ދައުލަތުން  އަދި ؛މުހިންމުކަމެއްކަމަށް

 އިތުރުކުރުމަށް   ފައިސާ  ތަކަށްޓުކްޕްރޮޖެ  އެ  ަބޖެޓަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ  2022  ަބޔާންކޮށް  ނިމެމުންދާކަމަށް

 ކަންކަން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ގޮތުގައި  ޑެލިވަރެަބލްގެ  ދޫކުރުމަށް  ފައިސާ  ތަކުގެޕްރޮޖެކްޓު  ހުށަހަޅާފައިވުމުން،

 ؛މުހިންމުކަމަށް ެބލުން ހާސިލުވަމުންދޭތޯ ގޮތަށް ަބޔާންކޮށްފައިވާ އެއްަބސްވުންތަކުގައި

ނަންަބރު  ޚަރަދު  ކުރަންޖެހޭ  ދައުލަތުން  ގުޅިގެން  ރިޓަޔަރމަންޓާ .7.2.8 ޤާނޫނު   )ދިވެހިރާއްޖޭގެ   2009/8، 

 ނާޔަތްތައްޢި  ރިޓަޔަރމަންޓް  ގޮތަށްހާސިލުވާ  ދުތައްޤްޞަމަ  ފާސްކުރުމުގެ  (ޤާނޫނު  ެބހޭޕެންޝަނާ

 ޚަރަދެއްގެ  ކުރެވޭ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ނުވާނެހެން  ުބރައަކަށް  ަބޖެޓަށް  ދައުލަތުގެ  ހާމަނައިޒްކޮށް

 ؛އަޅަންޖެހިފައިވާކަމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަވަސް ހަރުދަނާ ޤާނޫނީގޮތުން ރަންަބއްޓަންކު ގޮތުގައި

 ޢަމަލުކުރާގޮތަށް  ދައުލަތުން   ދިނުމުގައި  ސަްބސިޑީ  ހިނގާ  ހޭދައެއް  ޮބޑު   އެންމެ   ަބޖެޓުން  ދައުލަތުގެ .7.2.9

  މިހާތަނަށް   ސިސްޓަމެއް   ދިނުމުގެ   ސަްބސިޑީ  ޓާގެޓްކޮށްގެން  ފަރާތްތަކަށް  ޭބނުންޖެހިފައިވާ   އެންމެ  ަބލާއިރު،

 އިތުރުވަމުން   ހޭދަ  ކުރާ   ސަްބސިޑީއަށް  އަހަރަށް  އަހަރުން  ގޮތުން  ނަތީޖާއެއްގެ  ނުވާކަމާއި،  ޤާއިމްކުރެވިފައި

 އިތުރަށް  ގުނައެއް  އެތައް  ޢަދަދުގެ  ކުރި  ަބޖެޓު  އަހަރަށް  އެ  އަހަރުވެސް  ވަނަ  2022  ގޮސްފައިވާއިރު،

 7  ތަފާތު  ަބޖެޓުގައި  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް ވަނަ   2023  ޖެހިފައިވާކަމާއި،  ޚަރަދުކުރަން  ގޮތުގައި  ސަްބސިޑީގެ

  ރުފިޔާ  މިލިއަން)ދެހާސް ދުއިސައްތަ ފަންސާސްހައެއް(    2,256  ޖުމުލަ  ރުމަނާފައިވާއިހި  ސަްބސިޑީއެއް

 ަބދަލުގެނެސްގެން  އުސޫލުތަކަށް  ދެވޭ  ސަްބސިޑީ  އަދި،  ،ލަފާކޮށްފައިވާކަމާއި  ކަމަށް  ޚަރަދުވާނެ

 ކަރުދާހުގައި  ަބޖެޓު  ކުރެވޭނެކަމަށް  ކޮންޓްރޯލް  އަހަރު  ވަނަ  2023  ޚަރަދު  ހިނގާ  ސަްބސިޑީއަށް
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  އެހެންކަމުން،  ؛ހިމަނާފައިނުވާކަމަށްަބޖެޓުގައި    ލުތައްޞީތަފު  މިކަމުގެ  ނަމަވެސް   ،ލަފާކޮށްފައިވާކަމަށާއި

 ކަމުގައި  މުހިންމު  ދިއުން  ރެވިގެންކުހާމަ  ތަފުސީލުކޮށް  އަމާޒުތައް  މި  ދާއިރު،  ފާސްވެގެން  ަބޖެޓު   ދައުލަތުގެ

 އަހަރުގެ   ފިޔަވަޅުތައް  ރާވައިފައިވާ  އަޅަން  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް  ޚަރަދު  ސަްބސިޑީގެ  ،ދެކޭކަމަށާއި އެ އޮފީހުން  

 ޙު ލާޞްއި  ގަވާއިދެއް  ނުވަތަ  ޤާނޫނެއް  ގުޅިގެން  މިކަމާ  އަދި  ކުރުމަށާއި،ތަންފީޒު  ކުރީކޮޅު   ވެސްވީހާ

 އަވަހަކަށް  ވީހާވެސް  އެކަމެއްވެސް  ކަނޑައަޅަންޖެހޭނަމަ   އުސޫލުތަކެއް  ނުވަތަ   ކުރަންޖެހޭނަމަ

 ޚަރަދުތައް  ސަްބސިޑީގެ  އަމާޒަށް  މި  ފާސްކުރުމުގައި  ަބޖެޓު  ދައުލަތުގެ  ފާހަގަކޮށް  ނިންމަންޖެހޭކަން

 ؛ތަންފީޒުކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށް  ޕްލޭނެއް ކުޑަކުރެވޭނެ

 އާސަންދައިގެ  ނުވަތަ  އަގު  ކަވަރކުރާ  ޭބސް  ތެރެއިން  ނިޒާމުގެ  އާސަންދަ  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  އާސަންދައިގެ .7.2.10

 މުރާޖާކުރުމުގެ  ރިޢާޔަތްކޮށް  ޚަރަދުތަކަށް  ހިނގާ  ދިނުމުގައި  ޚިދުމަތް  އަގުތަކާ  ާބޒާރުގެ  އަގުތައް  ޭބސްލައިން

 މިންވަރަކަށް  އެކަށީގެންވާ  އަގުތައް  ސިއުމަަބލްގެކޮން  މެޑިކަލް  ޭބހާއި  ކުރެވެމުންދާކަމާއި  މަސައްކަތް

 މި  ގުޅިގެން  މުއައްސަސާއަކާ  ދުމަތްތަކާގުޅޭޚި  ޞިއްޙީ  އުމެއްގެޤަ  ޭބރު  ، ގޮތުން  ާބރުއެޅުމުގެ  ތިރިކުރުމަށް

 ،ަބޔާންކޮށްފައިވާކަމަށާއި  ކުރަމުންދާކަމަށް  މަސައްކަތްވެސް  ތަންފީޒުކުރުމުގެ  ޕްރޮކިއުމަންޓް  ަބލްކް  ތަކެތީގެ

 ރިޢާޔަތްކޮށް  ގޮންޖެހުންތަކަށް  ދިމާވެފައިވާ  އަހަރުތަކުގައި  ކުރީ  އެޅުމުގައި  ފިޔަވަޅުތައް  މިފަދަ  އެހެންކަމުން

 ؛އަޅަންޖެހޭކަން ފިޔަވަޅުތައް އަޅަންރާވާފައިވާ ކުޑަކުރުމަށް ޚަރަދުތައް އާސަންދައިގެ ކުރީކޮޅު އަހަރުގެ

 އަހަރަށް  އަހަރުން  މިންވަރު  ަބރޯސާވާ  ަބޖެޓަށް  ދައުލަތުގެ  ކުންފުނިތަކުން  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު .7.2.11

 ދައުލަތުގެ  ނުލިިބ  ފައިދާއެއް  ހިއްސާގެ  ދައުލަތަށް  ކުންފުނިތަކުން  އެ  ނަތީޖާއަކީ  އިތުރުވަމުންދިއުމުގެ

 ކުންފުނިތަކުގެ   ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  އެހެންކަމުން  އިތުރުވެގެންދިއުންކަމަށާއި،  ހޭދަ  ކުރަންޖެހޭ  ަބޖެޓަށް

 ވަޒަންކޮށް   ޕަރފޯމަންސް  ފުނިތަކުގެކުން  ހޯދާ،  ގޮތްތައް  ކުރެވޭނެ  ހަރުދަނާ   މިހާރަށްވުރެ  ހިންގުން

 ަބލައި   ދިރާސާކޮށް  އިތުރަށް  މޮޑެލް  ވިޔަފާރި  ކުންފުނިތަކުގެ   ޕަރފޯމްނުކުރެވޭ  ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ

  އެކަށައަޅައި  އުސޫލުތައް  ޢަމަލުކުރާނެ  ދޫކުރުމަގައި  ކެޕިޓަލް   ކުންފުނިތަކަށް  އަދި  ކުރަންޖެހޭކަމަށާއި  ލާޙުޞްއި

 ކުރެވޭނެގޮތަށް   ޖަވާުބދާރީ  ޮބޑަށް  މިހާރަށްވުރެ  ކުންފުނިތައް  ހިންގާ  ަބރޯސާވެގެން  ަބޖެޓަށް  ދައުލަތުގެ

 ؛ހަމަޖައްސަންޖެހޭކަމަށް  އިންތިޒާމް

  އަސަރު  ޕަރފޯމަންސްއަށްވެސް  އިދާރާގެ  ވަކިވަކި  ތަންފީޒުކުރާ  ަބޖެޓު  ަބދަލުތަކަކީ  ޮބޑެތި  ގެނެވޭ  ަބޖެޓަށް .7.2.12

 ޑިވެލޮޕްމަންޓް   ފިސްކަލް  ވީކްލީ  އާންމުކުރަމުންދާ  ންއިފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކުރާކަންކަމަށްވާއިރު،
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 އިދާރާތައް   އެ   އެހީގައި  ރިޕޯޓްތަކުގެ  އެގްޒެކިއުޝަން  ަބޖެޓު  އަދި  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ފިސްކަލް  މަންތުލީ  އާއި

 ؛ފާހަގަކުރާކަމަށް މުހިންމުކަމުގައި ކުރުވުން ޖަވާުބދާރީ

 އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2010/7  ނަނަްބރު  ޤާނޫނު  އަހަރު  ވަނަ  2019 .7.2.13

 އާމްދަނީގެ  ފާސްކުރާ  އަހަރަކަށް  އެ  ދަށުން  ގެޙުލާޞްއި  ވަނަ  8  ގެނެވުނު  އަށް(  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ

 ިބމާއި   ނުހިމެނޭ   ތެރޭގައި  ގެޚްތިޞާޞްއި   ކައުންސިލްތަކުގެ  އަދި  އިންސައްތަ،)ފަހެއް(    5  މަދުވެގެން

 އިންސައްތަ)ސާޅީސް(    40  އާމްދަނީގެ  ލިޭބ  ގޮތުގައި  ކުލީގެ  އްދުތަކުގެޙަސަރަ  ފަރުފަދަ  ފަޅާއި

 ކައުންސިލްތަކަށް  ވަކިވަކި  ޢަދަދު އެ    އަދި  ދޫކުރަންޖެހޭކަމާއި،  ގޮތުގައި  ގްރާންޓްގެ  ްބލޮކް  ކައުންސިލްތަކަށް

 ފޯމިއުލާގައި   އެ  ،ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި  ފޯމިއުލާއެއް  ފިސްކަލް  ންއިފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ބެހުމަށް

 ދައުލަތުގެ)  2006/3ޤާނޫނު ނަންަބރު    ެބލެހެއްޓުމުގައި  ހިންގާ  ކަންކަން  މާލީ  އިދާރާތަކުން  ގެ  ކައުންސިލް

އާޤާނޫނު  މާލިއްޔަތުގެ  ހިންގާ   ކަންކަން  މާލީ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ގަވާއިދާއި  އްޔަތުގެމާލިދައުލަތުގެ    އި( 

 ރިޢާޔަތްކޮށްފައިވުމަކީ،   މިންވަރަށް  ލުކުރާޢަމަ  އުސޫލުތަކަށް  އެހެނިހެން  ކަނޑައަޅާފައިވާ  ެބލެހެއްޓުމުގައި

 މުހިންމު  އެޅޭ  ކުރުމަށް  ހަރުދަނާ  އިތުރަށް  ނިޒާމު  ެބލެއްހެއްޓުމުގެ  ހިސާުބ  މާލީ  ކައުންސިލްތަކުގެ  ލޯކަލް

 ؛ފިޔަވަޅެއްކަމަށް

  ފައިސާ   ކަންކަމަށް  އެހެނިހެން  ތަކާއިިބލު  ޔުޓިލިޓީ  ދޫކުރާއިރު،  ގްރާންޓް  ްބލޮކް  އިދާރާތަކަށް  ކައުންސިލްގެ .7.2.14

 މާލީ  ކައުންސިލްތަކުގެ   ދެނެގަނެ  ސަަބުބ  ދިމާވާ  އެހެން  ،ފާހަގަކޮށް  ކައުންސިލްތައް   ހުންނަ  ނުދައްކާ

 ދިވެހިރާއްޖޭގެ  އަދި  ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެދައުލަތުގެ    ޤާނޫނާއި  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ހިންގުމުގައި  ކަންކަން

 މާލީ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލްގެ  މިނޫންވެސް  އަދި   ޤާނޫނާއި  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ

 ،އަޅައި  ފިޔަވަޅު ކައުންސިލްތަކަށް ޢަމަލުކުރާ ޚިލާފަށް އުސޫލުތަކާއި ކަނޑައަޅާފައިވާ ހިންގުމަށް ކަންކަން

 ؛އެކުލަވާލަންޖެހޭކަމަށް  އިންތިޒާމެއް  ހިފެހެއްޓޭނެ  ފައިސާ  ޚަރަދުތަކަށް  މިފަދަ   ދޫކުރާއިރު  ގްރާންޓް  ްބލޮކް

  އޮފް  ރީމިނިސްޓް  އުނިކޮށް  ިބލު  ޔުޓިލިޓީ  ގްރާންޓުން  ްބލޮކް  ދޫކުރާ  ކައުންސިލްތަކަށް  އެފަދަ  އަދި

 ؛މުހިންމުކަމަށް އެކުލަވާލުން އުސޫލެއް ދެއްކުމުގެ ކުންފުނިތަކަށް ޔުޓިލިޓީ ފައިސާ އެ ންއިފިނޭންސް

)ތިންހާސް   3,287  ފިޔަވަޅުތަކުން  އަޅާ  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  ަބޖެޓުގައި  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ވަނަ  2023 .7.2.15

  ޚަރަދު   ،ނަމަވެސް  ަބޔާންކޮށްފައިވީ  ކަމަށް  ސަލާމަތްކުރެވޭނެ  ރުފިޔާ  މިލިއަންދުއިސައްތަ އަށްޑިހަ ހަތެއް(  

 ގޮތުގެ  ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާނެ  އެކަންކަން  ލާއި،ޞީތަފް  ފިޔަވަޅުތަކުގެ  ރާވާފައިވާ  އަޅަން  ކުޑަކުރަން
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 ރާވާފައިވާ  ތަންފީޒުކުރަން  އަހަރު  ވަނަ  2023  އެކަންކަން  ނުވުމުން،  ަބޔާންކޮށްދީފައި   ޓައިމްލައިންއެއް

 ހެދި،  ދިރާސާތައް   ކަންކަމަކީ  ހުށަހަޅާފައިވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ނެތްކަމަށާއި،ގެންއެނ  ސާފުކޮށް  ގޮތް

 އިމުކުރަންޖެހޭޤާ  ސިސްޓަމްތައް  ޭބނުންވާ  ތަންފީޒުކުރުމަށް  އެކަންކަން  ހަދާ  އުސޫލުތައް  ގަވާއިދުތަކާއި

 ަބޔާންކުރުން   ަބޖެޓުގައި  ގޮތެއް  ތަންފީޒުކުރެވޭނެ  މިކަންކަން  ކުރީކޮޅު   އަހަރުގެ  ވަނަ  2023  ކަންކަމަށްވުމުން

 އިތުރަށް  ަބޖެޓު  ދައުލަތުގެ  ހިނގައްޖެނަމަ  ނުކުރެވި  ތަންފީޒު  މިކަންކަން  އަދި ؛މުހިންމުކަމަށް

 ކަންކަން  ރާވާ  ކުޑަކުރަން  ޚަރަދު  ހުށަހެޅޭއިރު   ަބޖެޓު  ންކަމުންއެހެ  ދާނެކަމަށާއި  ޑެފިސިޓްވެގެން

 ފަރާތްތައް   ހަވާލުކުރެވޭ  ތަންފީޒުކުރަން  ކަންކަން  އެ  އެކުލަވާލާ  ޓައިމްލައިނެއް  ގޮތުގެ  ތަންފީޒުކުރެވޭނެ

 ؛މުހިންމުކަމަށް ކުރުން އިންތިޒާމް ގޮތަކަށް ކުރެވޭނެފަދަ ޒިންމާދާރު

 ތަންފީޒު  މިނެއްގައިހަލުވި  އެކަށީގެންވާ  ފިޔަވަޅުތައް  ރާވައިފައިވާ  އަޅަން  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  ދައުލަތުން .7.2.16

 ؛ވެގެންދާނެކަމަށް އިތުރު މިއަށްވުރެ ޑެފިސިޓް އޯވަރޯލް ނުކުރެވިއްޖެނަމަ

 ހަމަޖެއްސުމަށާއި،   އެކަންކަން  ދުރާލާ  ނުވާނަމަ  ހަމަޖެހިފައި  ކަންކަން  ރާވާފައިވާ  ކުރަން  ފައިނޭންސް  ަބޖެޓު .7.2.17

 އިސްކަންދެވޭނެ  މަޝްރޫޢުތައް  ވާރާވާފައި  ކުރިއަށްގެންދަން  ނުވަތަ  ޚަރަދު  ކުރެވޭ  ފައިސާއިން  ދަރަނީގެ

 އިތުރުން،   މީގެ  ނުފެށުމަށާއި،  މަޝްރޫޢުތައް  ހަމަނުޖެހޭ  ގފައިނޭންސިން  ހަމަޖައްސައި،  ތަރުތީަބކުން

 ފައިނޭންސް  ަބޖެޓު  އަހަރުގެ  ވަނަ  2023  އަދި  އިޚަރަދުތަކަށާ  ހިނގާނެ  އިތުރަށް  އަހަރަށް  ވަނަ  2022

  ރާވާފައިވުމުން،   ހޯދަން  ގޮތުގައި  ދަރަނީގެ  ދަދެއްޢަ  ޮބޑު  ފަރާތްތަކުން  އެތެރޭގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ކުރުމުގައި

 ހިރާސްތައް  ނެއަންނާ  އިޤުތިޞާދަށް  ޤައުމުގެ  މާކެޓަށާއި  ފައިނޭންސް  ޑޮމެސްޓިކް  ސަަބުބން  އެކަމުގެ

  އަހަރުތަކުގައިވެސް  ހުރި  ކުރިއަށް  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ހިރާސްތަކަށް  އެ  ދިރާސާކޮށް

 ؛ރާވަންޖެހޭކަމަށް އިންތިޒާމްތައް ދަތިނުވާނޭހެން ހޯދުމަށް ފައިނޭންސް މާކެޓުން ޑޮމެސްޓިކް

 ފިޔަވަޅުތަކެއް  ހަރުދަނާ  ރާވައިގެން  ދުރާލާ  ކުޑަކުރުމަށް  ރިސްކް   ފައިނޭންސިންގ-ރީ  ދަރަނީގެ  ދައުލަތުގެ .7.2.18

 އިތުރު  މިންވަރު  ފައިސާގެ  ޭބރު  ޖަމާކުރެވޭ  ފަންޑަށް   ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ރިންސޮވް  އެގޮތުން   ،އަޅަންޖެހޭކަމަށާއި

 ފާހަގަކޮށް  ދިމާތައް  އިސްރާފުވާ  ަބޖެޓުން  މަށާއިއިތުރުކުރު  މިންވަރު  ލިޭބ  އާމްދަނީ  ދައުލަތަށް  ކުރުމަށާއި،

 މިންގަނޑެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  މިންވަރު  އިތުރުވާ  ދަރަނި  ދައުލަތުގެ  އަޅައި   ފިޔަވަޅު  އެކަންކަމަށް

 . ހިފަހައްޓަންޖެހޭކަމަށް

 

 



 M19/BGT/2022/01ރިޕޯޓު ނަންބަރު: 

 53               ކޮމިޓީ ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ކޮމިޓީން ހުށަހަޅާ ކަންކަން   2023  . 8

މަޖިލީހަށް    2023 ރައްޔިތުންގެ  އަހަރަށް  ގޮތުގައި    ހުށަހަޅާފައިވާވަނަ  އާމްދަނީގެ  ަބޖެޓުގައި،  ވަނަ    2023ދައުލަތުގެ 

ޢަދަދާއި ލަފާކޮށްފައިވާ  ލިބޭނެކަމަށް  މިނި، އަހަރަށް  ަބޖެޓާއި،  ޕަްބލިކް  އޮފީސްތަކުގެ  ަބޖެޓާއި،  މުއައްސަސާތަކުގެ  ވަން 

   ރިއެވެ. ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކު

 ލަ ޖުމުރ އޮފް ފިނޭންސުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓަ  ،ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅުއްވައި  2023

  ނުވަސަތޭކަ   ހާސްވަފަސްދޮޅަސް ނު  ދެލައްކަ  މިލިއަން  އަށްޑިހަ   ހަސަތޭކަ  ބިލިއަން  ދެ  ސާޅީސް )  42,680,269,914/-

ނުވަތަ    (ސާދަ ަބއިކުރެވޭގޮތް  ަބޖެޓު  ަބޖެޓާއި،  ކޮމިޓީން ރުފިޔާގެ  ގުޅޭގޮތުން  ސްޓްރަކްޗަރއާ  އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން 

 އިވާގޮތް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ފަނިންމާ

 

 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާގުޅޭ   2023 . 8.1

  )ތިރީސްދެހާސް  32,098.3  ނީލަފާކޮށްފައިވަލިބޭނެކަމަށް  އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި    ލަޖުމުވަނަ އަހަރަށް،    2023

ޖީއެސްޓީގެ ރޭޓުތައް ަބދަލުކުރުމުން    ވަނަ އަހަރު  2023މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.      މިލިއަން(  ތިނެއް   ޕޮއިންޓް  އަށެއް  ނުވަދިހަ

އެކެއް(    3,654.1 ޕޮއިންޓް  ހަތަރެއް  ފަންސާސް  ހަސަތޭކަ  ރުފިޔާ  )ތިންހާސް  އަންދާޒާކުރެވިފައި މިލިއަން  ލިބޭނެކަމަށް 

 ، އޭގެ ތަފްޞީލް ތިރީގައި އެވަނީއެވެ. ވީހިނދު

  އިތުރުވާނެކަމަށް   އާމްދަނީ   ދައުލަތުގެ   ބަދަލުކުރުމުން   ރޭޓުތައް   ޓީ . އެސް . ޖީ   ފެށިގެން   އިން   2023  ޖަނަވަރީ   1:  14  ތާވަލު 
 މިންވަރު   އަންދާޒާކުރެވޭ 

 

އާމްދަނީ    2023 ަބޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ  ހޯދުމަށް  އަހަރަށް  އެހީ  ހިލޭ  ގޮތްތަކާމެދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އާއި 

ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެވަޑައިގެން    10ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ    2022ނޮވެންަބރު    18  މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު،

ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް ފާސްކުރެއްވުމަށެވެ.   އިންފާސްކުރެއްވީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްލަިބއްޔަތުން  ޣްއަތިއްެބވި މެންަބރުންގެ  

2025 2024 2023

4,665.4   4,242.0 3,654.1   ީ ޖުމުލަ އިތުރުވާ އާމްދަނ

ޖީއެސްޓީ 8 އިންސައްތައިގައިނަގާނަމަ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ މިންވަރު       973.3  1,140.1     1,205.1

ޖީއެސްޓީ 16 އިންސައްތައިގައިނަގާނަމަ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެ މިންވަރު     2,680.8  3,101.9     3,460.3
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ގައި ޙާޞިލުކުރެވިދާނެ   2023 ،ރެވިއްޖެނަމައަދި މި ޢަދަދަކީ ހިލޭ އެހީއާއި އާމްދަނީ ސިޔާސަތު ހަރުދަނާގޮތެއްގައި ތަންފީޒުކު

 އެވެ.މިންވަރެއްކަމަށް ކޮމެޓީން ފާހަގަކުރި

 ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކުގެ ޢާންމު ބަޖެޓާގުޅޭ   ޅާފައިވާ ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަ   2023  . 8.2

އޮފީސްތަކުގެ ަބޖެޓަކީ ސަރުކާރުގެ  އެ މިނިސްޓްރީތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ   ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރީތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި

ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާ    ރިދިރާސާއާއި ަބއްދަލުކު  ކުރިކޮމިޓީން    ނަމަވެސް،ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ަބޖެޓަކަށްވީ 

ގައި  ަބޖެޓުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ    2023 ރުމަށްފަހުމަޢުލޫމާތުގެ އަލީގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއާ މަޝްވަރާކު

މިހިމަނާފައިވާ   ަބދަލުތައް  ގެނެވުނު  ަބޖެޓަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  އޮފީސްތަކާއި  ޖަދުވަލު  ސަރުކާރުގެ   1-ރިޕޯޓުގެ 

ނޮވެންަބރު 18 ، ަބޖެޓުގައި ހިމެނުމަށް ަބޖެޓުގެ އޮފީސްތަކުގެ  ހަޅާފައިވާހުށަ ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް  2023  ،ގޮތަށް  ގައިވާ

  ފާސްކުރިއެވެ.ލަިބއްޔަތުން ޣްއަަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންަބރުންގެ ވަނަ   10ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ 2022

 ގުޅޭ އޮފީސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު ޚަރަދާ  . 8.3

މިނިވަން   އޮފީސްތަކާއި  ޖަދުވަލުސަރުކާރުގެ  ރިޕޯޓުގެ  މި  ަބޖެޓަށް  ގެނެސްފައިވާ   1-މުއައްސަސާތަކުގެ  ގައިވާގޮތަށް 

ޚަރަދު    ގެ ރިކަރަންޓް"އޮފީސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި    2023، ަބދަލުތަކާއެކު

ޚަރަދު ކެޕިޓަލް  ޖަދުވަލު  "އަދި  ރިޕޯޓުގެ  ކޮމިޓީގެ  2022ނޮވެންަބރު    18، ގޮތަށް  ގައިވާ  2-މި  އޮތް  ވަނަ    10ގައި 

 ފާސްކުރިއެވެ.ލަިބއްޔަތުން ޣް އަަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންަބރުންގެ 

-/36,045,077   އަށް  " ކެޕިޓަލް ޚަރަދުއަދި  ޚަރަދު    ގެ ރިކަރަންޓްމި ަބދަލާ ގުޅިގެން "އޮފީސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ަބޖެޓު

  އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. ރުފިޔާ  (ހަތްދިހަހަތެއްހާސް ފަސް ސާޅީސްމިލިއަން  ތިރީސްހަ)

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމެންޓް  ޅާފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގައި ހިންގުމަށް ކަނޑައަ  2023  .8.4

 ޕްރޮގްރާމްތަކާގުޅޭ 

ހަތަރު ސަތޭކަ ހާސް  އަށް)8,427.8   މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައިރައްޔިތުންގެ  ފާކޮށް  ވަނަ އަހަރަށް ލަ  2023

ރުފިޔާގެ(  އަށެއްޕޮއިންޓް  ހަތާވީސް   ޕްރޮގްރާމް    ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގައި    މިލިއަން  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް 

ަބއެއް   ގެނެސްފައިވާޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ފަހު،  މަށް)ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ( މަޝްރޫޢުތަކާމެދު ކޮމިޓީގައި މަޝްވަރާކުރު
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މި ލިސްޓް  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  އިތުރުކުރެވުނު  "ޖަދުވަލު  ަބދަލުތަކާއި  ގައިވ3ާ-ރިޕޯޓުގެ  އަހަރަށް    2023، ގޮތަށް  "  ވަނަ 

ގައި އޮތް   2022ނޮވެންަބރު    18 ،ހިމެނުމަށްގެ ލިސްޓުގައި  ޢުޕީ މަޝްރޫއައި. ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައިވާ ޕީ.އެސް.  ފައިވާހުށަހަޅާ

 ފާސްކުރިއެވެ.ލަިބއްޔަތުން ޣްއަވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންަބރުންގެ  10ކޮމިޓީގެ 

ޖުމު ޕީ.އެސް.އައި.ޕީގެ  ޢަދަދު  މި އިޞްލާޙާއެކު  ދޭއް  ސަތޭކަ  ފަސްހާސް  އަށް) 8,552.3 ލަ   (ތިނެއް ޕޮއިންޓް  ފަންސާސް 

ސަތޭކަ ސައުވީސް މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ އަށްޑިހަ ހަހާސް ( -/124,486,407ަބޖެޓަށް    އެ  އަށް އަރައި،މިލިއަން ރުފިޔާ

 ރުފިޔާ އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.  (ހަތަރުސަތޭކަ ހަތެއް

އައިސްފައިވާ  ވުނު ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން މުޅި ބަޖެޓަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް ގެނެ   2023  . 8.5 

 ބަދަލުތައް  

 42,680,269,914/-  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމަޖިލީހަށް    ގެރައްޔިތުން  އޮފް ފިނޭންސް  ޓަރމިނިސް  ށްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮ  2023

ރުފިޔާގެ ަބޖެޓަށް    (ސާދަ  ނުވަސަތޭކަ   ހާސްވަފަސްދޮޅަސް ނު  ދެލައްކަ  މިލިއަން  އަށްޑިހަ  ހަސަތޭކަ  ބިލިއަން  ދެ  ސާޅީސް)

ސާޅީސް  ސަތޭކަ  އަށްިބލިއަން    ސާލީސް ދެ)   -/42,840,801,398ަބޖެޓުގެ ޢަދަދު  ލަޖުމު  ،ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން

ވަނަ    2320އަދި މި ަބދަލާ ގުޅިގެން    ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެއެވެ.  (ނުވަދިހަ އަށެއްސަތޭކަ  ތިން  ސްހާއްއެ  ލައްކައަށްމިލިއަން  

ޕޮއިންޓް   ފަންސާސް ނުވައެއްސަތޭކަ  ހަތަރުހާސް  އަށް)   8,459.4ލް ަބޖެޓު ޑެފިސިޓްރއޯއަހަރަށް ލަފާކުރާ ަބޖެޓުގެ އޯވަ 

  ރުވެގެންދާނެއެވެ.އިތުމިލިއަން ރުފިޔާއަށް  ވިހި(ސަތޭކަ ހަހާސް އަށް) 8,620މިލިއަން ރުފިޔާއިން  (ހަތަރެއް

ވަނަ އަހަރަށް    2320ދަރަނީގެ މިންވަރު ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްަބތުން    ލަޖުމުދައުލަތުގެ    ،މި ަބދަލާ ގުޅިގެން

ޕޮއިންޓް   އަށެއް)  8.1ޑެފިސިޓް  ބެލެންސް  ލް  އޯއަދި ނޮމިނަލް ޖީ.ޑީ.ޕީގެ ނިސްބަތުން އޯވަރ  ަބދަލެއް އައިސްފައިނުވެއެވެ.

ކޮމިޓީން ަބޖެޓަށް ގެނައި ަބދަލުތައް    އިތުރުވާނެއެވެ.އިންސައްތައަށް    (ތިނެއްޕޮއިންޓް    އަށެއް)  8.3އިން  އިންސައްތަ  އެކެއް(

 " ގައި އެވަނީއެވެ.4-ހިމެނޭގޮތަށް ަބޖެޓުގެ މުހިންމު ަބއިތަކަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުތައް މި ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު

އޮފީސްތަކަށް    2023 އަހަރަށް  ތެރޭގައި   ކަނޑައަޅާފައިވާވަނަ  އަހަރުގެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  ަބޖެޓު 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަށް ހުށަހަޅައިގެން މިހާރު ޢަމަލުކުރާގޮތަށް، ަބޖެޓަށް ފައިސާ އިތުރުކޮށްގެން ަބޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ  

ަބޖެ ޮބޑަށް  މިހާރަށްވުރެ  ހުއްޓުމަކަށްގެނެސް،  ދިއުން  ކުރަމުންދާ  އޮފީސްތައް  ކަންކަން  ސަރުކާރުގެ  ޚަރަދުކުރުމުގައި  ޓަށް 

ރާ ޚަރަދުކުރުމަށް  ަބޖެޓުގައި  ތަންފީވާފައިވާގޮތަށް  ޒިންމާދާރުކުރުވައި،  ާބރުއެޅުމަޒުަބޖެޓު  ޚަރަދު    ،އިށާކުރުމަށް  ރިކަރަންޓް 
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ަބޖެޓުގެ    ލަޖުމު،  އިއް ކުޑަކުރުމަށާއިތުރުވާ މިންވަރު ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓައި، ަބޖެޓުކުރެވިފައިނުވާ ޚަރަދުތަ

 2023ގައިވާ "  5-ޢަދަދުގެ އިތުރުން ަބޖެޓު ަބއިކުރެވޭގޮތް ނުވަތަ އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ، މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު

ގައިވާ ަބޖެޓު"  ފާސްކުރާ  އަހަރަށް  ފާސް  ވަނަ  ކޮމިޓީގެ    2022ނޮވެންަބރު    18  ކުރުމަށް ގޮތަށް  އޮތް  ވަނަ  10 ގައި 

  ފާސްކުރިއެވެ. ލަިބއްޔަތުންޣް އަަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންަބރުންގެ 

ހުށަހަ   2023  . 8.6 ބަޖެޓަށް،  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ޖެނެރަލް  ޅާ  ވަނަ 

 ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް 

ޖެނެރަލް   ހުށަހަޅާވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް    2023  ،ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައ10ި ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ    2022ނޮވެންަބރު    18

  ކޮށްފައިވެއެވެ. ކޮމިޓީން ފާސްމަށް ރިކޮމެންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ހިމެނު

 ގްރާންޓް  ކޭޝް   އަހަރު  އަންނަ  ނުވާތީ،  ހޯދިފައި  އެހީ  ހިލޭ  މިންވަރަށް  އަންދާޒާކުރި  އަހަރުތަކުގައި  ފާއިތުވި .9.6.1

 ސަތޭކަ  ފަސް  އެއްހާސް)  1,562.1  ލަފާކޮށްފައިވާ  ލިބޭނެކަމަށް   ފައިސާއިން  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ހިލޭ   ނުވަތަ

 ޖަމްޢިއްޔާ   ކާއިޤައުމުތަ  ދޭ  އެހީ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ލިބޭނެކަން  ރުފިޔާ  މިލިއަން(  އެކެއް  ޕޮއިންޓް  ދޭއް  ފަސްދޮޅަސް

 ފިނޭންސްގައި   އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ކަށަވަރުކުރުމަށް  ޢަދަދުތައް  މި  ދުރާލާ  ދައްކައިގެން   ވާހަކަ  ޖަމާޢަތްތަކާ

 ؛ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށް

  ކޮމްޕްލަޔަންސް -ނަން  ޓެކްސް  ކުޑަކޮށް،  މިންވަރު  ތަބާނުވާ  ގަވާއިދަށް  ޤާނޫނާއި  ފަރާތްތަކުން  ދައްކާ  ޓެކްސް .9.6.2

(  އެއްކިބާވުން  ދެއްކުމުން  ޓެކްސް  ދެއްކުމާއި،  ޓެކްސް  މަދުން  މިންވަރަށްވުރެ  ދައްކަންޖެހޭ  ޓެކްސް)  ރޭޓު

  ދެންނެވުމަށް   އޮތޯރިޓީގައި  ރެވެނިއު  އިންލެންޑް  މޯލްޑިވްސް  ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ކުޑަކުރުމަށް

 ؛ފެންނަކަމަށް

 ޭބކާރުވާ  ހިންގުމުގައި  ސްކީމް  މި  ގެނެއުމަށާއި،  މިންވަރަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޚަރަދުތައް  ސްކީމުގެ  އާސަންދަ .9.6.3

  ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  ނަފާ  ފުރިހަމަ  އެންމެ  އޭގެ  ރައްޔިތުންނަށް  އިތުރުކޮށް،  އެފިޝެންސީ  ކުޑަކޮށް،  ޚަރަދުތައް

  ސްކީމް   އެ  އަހަރު  ވަނަ  2023  އެއްގޮތަށް  ޕްލޭނާ  އެކްޝަން  އެކުލަވާލާފައިވާ  ހެލްތްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ނުވަތަ  ޚަރަދު  އިންޝުއަރެންސްގެ  ޞިއްޙީ  ފެންނަކަމަށާއި،  ދެންނެވުމަށް  މިނިސްޓްރީގައި  އެ  ތަންފީޒުކުރުމަށް

  އެ  ފެންނަކަމަށް  ކުޑަކުރުމަށް  ޚަރަދު  ކުރާ  ކޮންޒިއުމަަބލްސްއަށް   މެޑިކަލް  ތެރެއިން   ޚަރަދުގެ   އާސަންދައިގެ
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 ހޭދަ   ކުރަންޖެހޭ  ބޭހަށް  މުރާޖަޢާކޮށް،  އަގުތައް  ޭބސްލައިން  އާސަންދައިގެ  އަދި   ދަންނަވައި،  މިނިސްޓްރީގައި

 ނަހަމަގޮތުގައި ސްކީމް އާސަންދަ ތަންފީޒުކުރުމަށާއި، ތެރޭގައި އަހަރުގެ ވަނަ 2023 މަސައްކަތް ކުޑަކުރުމުގެ

 ކޮމްޕެނީ  އާސަންދަ  އަދި  މިނިސްޓްރީ  އެ  ތްކުރުމަށްމަސައްކަ  ކުރަންޖެހޭ  ނުދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  ބޭނުންކުރުމަށް

 ؛ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށް ލިމިޓެޑްގައި

 ގޮތުގައި   ގެ"  ޕެންޝަން  ޑަަބލް"  ޭބރުން  ގެ(  ޤާނޫނު  ޕެންޝަނާެބހޭ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)  2009/8  ނަންަބރު  ޤާނޫނު .9.6.4

 ުބރައަކަށް   ަބޖެޓަށް ދައުލަތުގެ ހާމަނައިޒްކުރެވި ޢިނާޔަތްތަކާ ދެވޭ ޤާނޫނުން ެބހޭ ޕެންޝަނާ ޢިނާޔަތްތައް ދެވޭ

 ކުރުމަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގެނައުމަށް  ަބދަލު  މި  ފެންނަކަމަށާއި،  ަބއްޓަންކުރުމަށް  ނުވާނެހެން

  ދެންނެވުމަށް   އޮފީހުގައި  އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން  ޕެންޝަން  މޯލްޑިވްސް  އަދި  ފިނޭންސް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ

 ؛ންނަކަމަށްފެ

  ކުންފުނިތަކުގެ   ހޯދާ،   ގޮތްތައް  ކުރެވޭނެ  ހަރުދަނާ  މިހާރަށްވުރެ  ހިންގުން  ކުންފުނިތަކުގެ  ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު .9.6.5

 އިތުރަށް  މޮޑެލް  ވިޔަފާރި  ކުންފުނިތަކުގެ  ނުކުރެވޭ  ޕަރފޯމް   ގޮތެއްގައި  އެކަށީގެންވާ  ވަޒަންކޮށް  ޕަރފޯމަންސް

 ޢަމަލުކުރާނެ   ދޫކުރުމުގައި  ކެޕިޓަލް  ކުންފުނިތަކަށް  އަދި؛ ފެންނަކަމަށް  އިޞްލާޙުކުރުމަށް  ަބލައި  ދިރާސާކޮށް

 ޮބޑަށް   މިހާރަށްވުރެ  ކުންފުނިތައް  ހިންގާ  ަބރޯސާވެގެން  ަބޖެޓަށް  ދައުލަތުގެ  އާންމުކޮށް،  އެކަށައަޅައި  އުސޫލުތައް

 ؛ފެންނަކަމަށް  ދެންނެވުމަށް  ފިނޭންސްގައި  އޮފް   މިނިސްޓްރީ   ހަމަޖައްސަން  އިންތިޒާމު  ކުރެވޭނެގޮތަށް  ޖަވާުބދާރީ

 އުސޫލުތައް  މިންގަނޑުތަކާއި  ގެންގުޅޭނެ  ދެއްކުމުގައި  ޑިވިޑެންޑް   ސަރުކާރަށް  ކުންފުނިތަކުން  ހިއްސާވާ   ސަރުކާރު .9.6.6

 ؛ފެންނަކަމަށް  ދެންނެވުމަށް ފިނޭންސްގައި އޮފް މިނިސްޓްރީ އާންމުކުރަން އުސޫލުތައް މި ކަނޑައަޅައި،

 ނުދައްކާ  ފައިސާ  ކަންކަމަށް  އެހެނިހެން  ިބލުތަކާއި   ޔުޓިލިޓީ  ދޫކުރާއިރު،  ގްރާންޓް   ްބލޮކް  ކައުންސިލުތަކަށް .9.6.7

 ހިންގުމުގައި  ކަންކަން  މާލީ  ކައުންސިލުތަކުގެ  ދެނެގަނެ  ސަަބުބ  ދިމާވާ  އެހެން  ފާހަގަކޮށް   ކައުންސިލުތައް  ހުންނަ

 އަދި  ގަވާއިދު  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  އާއި(  ޤާނޫނު  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ)  2006/3  ނަންަބރު  ޤާނޫނު

  އަދި(  ޤާނޫނު  ހިންގުމުގެ  އުސޫލުން  ލާމަރުކަޒީ  ދާއިރާތައް  އިދާރީ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ)   2010/7  ނަންަބރު  ޤާނޫނު

 ލުކުރާ މަޢަ  ޚިލާފަށް  އުސޫލުތަކާއި  ވާކަނޑައަޅާފައި  ހިންގުމަށް  ކަންކަން  މާލީ  އިދާރާގެ  ކައުންސިލުގެ  މިނޫންވެސް

 އިންތިޒާމެއް   ހިފެއްޓޭނެ   ފައިސާ  ޚަރަދުތަކަށް  މިފަދަ  ދޫކުރާއިރު  ގްރާންޓް   ްބލޮކް  އަޅައި  ފިޔަވަޅު  ކައުންސިލުތަކަށް

 ؛ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށް ފިނޭންސްގައި އޮފް މިނިސްޓްރީ  ފަށަން މަލުކުރަންޢަ އެކުލަވާލައި
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  ކަރަންޓު،  ތެލާއި،   ބޭނުންކުރާ  އުފައްދަން  ކަރަންޓު  ޚާއްޞަކޮށް  އަދި  ސަްބސިޑީތައް،  ދެމުންގެންދާ  ދައުލަތުން .9.6.8

  ސަްބސިޑީގެ   އިންޑިރެކްޓް  މުރާޖަޢާކޮށް،  ނިޒާމު  ސަްބސިޑީތަކުގެ  ދޭ  ހެޔޮކުރަން  އަގު  ދަތުރުފަތުރުގެ  އަދި  ކާޑު

 ސަްބސިޑީތަކަކަށް  ދެވޭ  ޓާގެޓުކޮށްގެން  ޙައްޤުވެރިންނަށް  ންމެއެ  އޭގެ  އެފިޝަންޓްކޮށް،  މިހާރަށްވުރެ  ަބދަލުގައި

 މިނިސްޓްރީ  ގެންދަން  ކުރިއަށް  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  ގެނައުމަށް  ަބދަލުތައް  މި  ފެންނަކަމަށާއި  ބަދަލުކުރަން

 ؛ފެންނަކަމަށް  ދެންނެވުމަށް ފިނޭންސްގައި އޮފް

  ފާސްކުރާ   ޚަރަދުތައް   އެންމެހައި  ކުރަންޖެހޭ  އިންތިޚާަބށް  ރިޔާސީ  ހަމަޖެހިފައިވާ  ާބއްވަން  އަހަރު  ވަނަ  2023 .9.6.9

  ދެންނެވުމަށް   ކޮމިޝަނުގައި  އިލެކްޝަންސް  މަސައްކަތްކުރުމަށް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ތެރެއިން  ަބޖެޓުގެ

 ކޮންމެހެންވެސް   ޚަރަދުތައް  ގެއިންތިޚާުބ  ރިޔާސީ   ތެރެއިން  ަބޖެޓުގެ  ފާސްކުރާ  ފެންނަކަމަށާއި،

 ތެރެއިން  ަބޖެޓުގެ   ކޮންޓިންޖެންސީ  މަޝްވަރާކޮށްގެން  ފިނޭންސްއާ  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަމަނުޖެހިއްޖެނަމަ،

 ؛ފެންނަކަމަށް ދެންނެވުމަށް ކޮމިޝަނުގައި އެ ހަމަޖައްސެމުށް ޚަރަދުތައް ގުޅޭ އިންތިޚާާބ

 ޚަރަދުތަކަށް  ަބޖެޓުގެ  ފާސްކޮށްފައިވާ  އަހަރު  ވަނަ  2022  ސްޓްރެޓެޖީގައި  ފިސްކަލް  މެދުރާސްތާގެ .9.6.10

 ެބސްޓް   އަވަސްކުރުމަކީ  ހުށަހެޅުން  ަބޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓަރީ   އެނގޭހިނދު  އަންނާނެކަން  ަބދަލެއް  ސިގްނިފިކަންޓް

 އަމާޒުތަކާއި   ަބޖެޓުގެ  ތަންފީޒުކޮށް  ަބޖެޓު  ހާސިލުކުރުމަށާއި  މަޤްޞަދުތައް  ަބޖެޓުގެ  ޕްރެކްޓިސްއާއި

 ފާސްކޮށްފައިވާ  މުސްތަޤްަބލުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  މުހިންމުކަމަކަށްވީހިނދު،  ހާސިލުކުރުމަށް   ލަނޑުދަނޑިތައް

  ހުށަހެޅުމަށް  ަބޖެޓެއް  ސަޕްލިމެންޓަރީ  ދުރާލާ  ެބލެވޭނަމަ،  ހިނގާނެކަމަށް  ޚަރަދުތައް   އިތުރަށް  ަބޖެޓަށްވުރެ

  ؛ށްފެންނަކަމަ ދެންނެވުމަށް ފިނޭންސްގައި ފްއޮ މިނިސްޓްރީ

(  ރ(، )ހ)  މާއްދާގެ  ވަނަ  32  ގެ(  ޤާނޫނު  ޒިންމާވުމުގެ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ)  2013/7  ނަންަބރު  ޤާނޫނު .9.6.11

 ނިޔަލަށް   އަހަރުގެ   ވަނަ  2023  މަލުކުރުންޢަ  އުސޫލުތަކަށް  ހަމަތަކާއި  ަބޔާންކޮށްފައިވާ   ގައި (  ބ )  އަދި

 އެކައުންޓް   ޭބންކް  ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ޕަްބލިކް  2022  ދަށުން  އިސްތިސްނާގެ  މި  އިސްތިސްނާކޮށްފައިވާއިރު،

ވެފައިވާ މިންވަރު ސެކިއުރިޓައިޒްކޮށް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ސަރުކާރަށް އިޝޫކުރާ ދިގު   ރޯއޯވަރޑް

އަނުބރާ ސަރުކާރުން  ަބދަލުކުރުމަށްފަހު،  ސެކިއުރިޓީއަކަށް  އޮފް   މުއްދަތުގެ  މިނިސްޓްރީ  ފަށަން  ދައްކަން 

އަދި ޕަްބލިކް ޭބންކް އެކައުންޓް   ؛ފިނޭންސް އަދި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގައި ދަންނަވަން ފެންނަކަމަށް

ފިނޭންސްގައި  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ގެންދިއުމަށް  ދަށްކުރަމުން  ގްރެޖުއަލީ  މިންވަރު  ކޮށްފައިވާ  އޯވަރޑްރޯ 

 . ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށް
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 ހެޅުން ހުށަ  ހުށަހަޅާ   ޚާއްޞަ ބަޖެޓަށް  .10

)ފަންސަވީސް މިލިއަން( ރުފިޔާ    -/25,000,000ކޮންޓިންޖެންސީ ަބޖެޓުން    ފައިވާމަނާވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ހި  2023

  ؛)ފަންސަވީސް މިލިއަން( ރުފިޔާ ހަމަޖެއްސުމަށް  -/25,000,000އުނިކުރުމަށްފަހު އައްޑޫ ގަމުގެ ދޫގަސް ތަރައްޤީކުރުމަށް އެ  

ވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ އަޣްލަިބއްޔަތުން    10ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ    2022ނޮވެންަބރު    18މިފަދައިން،  

 " ގައި އެވަނީއެވެ.6- "ޖަދުވަލުވެ. އަދި ކޮމިޓީން ޚާއްޞަ ަބޖެޓަށް ގެނެސްފައިވާ ަބދަލުތައް މި ރިޕޯޓުގެ ވެއެފާސްކޮށްފައި

 

 ނިންމުން  . 11

 42,680,269,914/-އޮފް ފިނޭންސުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    ރވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓަ  2023

ރުފިޔާގެ ދައުލަތުގެ   (ސާދަ  ނުވަސަތޭކަ  ހާސްވަފަސްދޮޅަސް ނު  ދެލައްކަ  މިލިއަން  އަށްޑިހަ ހަސަތޭކަ  ބިލިއަން  ދެ  ސާޅީސް)

ލައްކަ  ފަސްމިލިއަން    ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް( 160,531,484/-އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަަބުބން އިތުރުވި    ގެނައިަބޖެޓަށް ކޮމިޓީން  

  ލަ ޖުމުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ  2023ރުފިޔާއާއެކު  (ތިރީސް އެއްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށްޑިހަ ހަތަރެއް

ދެޅީސާ)   -/42,840,801,398ކީޢަދަދަ ސަތޭކަ  ތިން  އެއްހާސް  އަށްލައްކަމިލިއަން  ސާޅީސް  ސަތޭކަ  އަށްިބލިއަން    ސް 

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރާ ަބޖެޓު" ގައިވާ ަބޖެޓު ަބއިކުރެވޭ ގޮތް ނުވަތަ    2023"  އަޅައިރުފިޔާކަމަށް ކަނޑަ  ނުވަދިހަ އަށެއް(

އެއްގޮތަށް ފާސް  ،އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރއާ  ކޮމިޓީން  ަބޖެޓަށް  އެ   18 ،ކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކުރެކޮށްފައިވާ  އަދި 

 ކޮށްފައެވެ. ފާސް ލަިބއްޔަތުންޣްމެންަބރުންގެ އަ ހާޒިރުވި  މަށްވަނަ ަބއްދަލުވު 11ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ  2022ނޮވެންަބރު 

ފާސްކޮށްފައިވަނީ    2022  ،އަދި މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރަށް  ބިލިއަން    ހަ)ތިރީސް  -/36,999,280,550ވަނަ 

ނަ އަހަރު ވަ  2022  ނަމަވެސް  ރުފިޔާއެވެ.  ފަންސާސް(ފަސްސަތޭކަ    އަށްޑިހަހާސް  ދެލައްކަމިލިއަން  ނުވަދިހަނުވަނުވަސަތޭކަ  

 ސާޅީސް ސަތޭކަ  އަށް  ިބލިއަންސާޅީސް ދެ  )  -/42,847,161,850ލަ ަބޖެޓު ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  ނިމޭއިރު ޖުމު

  2022ރިވައިޒްކުރި ަބޖެޓުގައި ވީމާ، ރުފިޔާގައެވެ. ( ފަންސާސްސަތޭކަ އަށްސް ފަސްދޮޅަސް އެއްހާލައްކަ އެއް މިލިއަންހަތް

ފޮނުއްވާފައިވާ   ފިނޭންސްއިން  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  އިތުރުކުރުމަށް  ަބޖެޓަށް  އަހަރުގެ   -/5,847,881,300ލަ  ޖުމުވަނަ 

ފާސްކުރުމަށްވެސް   ަބޖެޓުރުފިޔާގެ    (ކަތިންސަތޭސް  ހާއަށްޑިހަ އެއްލައްކަ  އަށްލިއަން  މިހަތްސާޅީސް    އަށްސަތޭކަިބލިއަން  ފަސް)

 ނިންމެވިއެވެ.  ލަިބއްޔަތުންޣްއަވަނަ ަބއްދަލުވުމަށް ހާޒިރުވި މެންަބރުންގެ  10ގައި އޮތް ކޮމިޓީގެ  2022ނޮވެންަބރު  18
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މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. އަދި     ން، މި ރިޕޯޓުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށު  214ވީމާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 މަޖިލީހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވީމެވެ. 

ލަފާ  2023 އަހަރަށް  ފިނޭންސުން    ރމިނިސްޓަ  ކުރައްވައިވަނަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އޮފް  މަޖިލީހަށް  އި،  ަބޖެޓާރައްޔިތުންގެ 

އަ  2022 ަބޖެޓްވަނަ  ކޮމިޓީގެ ކުރުމަށްދިރާސާ  ހަރުގެ ސަޕްލިމެންޓަރީ  ދިރާސާކުރާ  މެންަބރުން    ަބއްދަލުވުންތަކަށް ަބޖެޓު 

 " ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނީއެވެ.7-ޖަދުވަލު" ރިޕޯޓުގެ މި ޒިރީގެ ތަފްޞީލުހާނިސްަބތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ  ހާޒިރުވި

 

 2022ނޮވެންބަރު  18

            

 

 

 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު 

 ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރު           
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ސަރުކާރުގެ އޮފީސްތަކާއި މިނިވަން  :  1ޖަދުވަލު  
 މުއައްސަސާތަކުގެ ބަޖެޓަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2025 2024 2023

3,700,000         3,700,000         3,700,000         1

-                    -                    98,424              

-                    1,500,000         1,500,000         

15,000,000       7,500,000         5,000,000         2

3,000,000         3,000,000         3,000,000         

-                    -                    2,500,000         3

-                    -                    203,022            4

-                    -                    624,400            

-                    -                    203,847            

-                    -                    1,840,000         5

-                    -                    42,000              

-                    -                    1,260,000         

-                    -                    1,232,864         6

-                    -                    680,122            7

-                    -                    500,000            

-                    -                    159,740            

-                    -                    100,000            8

-                    -                    70,000              

-                    -                    99,837              

-                    -                    150,808            

-                    -                    182,617            9

780,000            780,000            780,000            10

 



2025 2024 2023

-                    -                    402,984            

-                    -                    500,000            

-                    -                    527,406            

-                    -                    245,000            

476,370            476,370            238,185            11

484,370            484,370            242,185            

3,000,000         4,800,000         4,800,000         12

-                    -                    5,000,000         13

-                    -                    (25,000,000)     14

-                    -                    25,000,000       15

69,155              184,051            161,636            14

26,509,895      22,424,791      36,045,077      
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: އޮފީސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުގެ  2ޖަދުވަލު  
ޕޓަލް ޚަރަދު   ރިކަރަންޓް އަދި ކެ

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ޮއފްީސތަކުގެ ޑޮމްެސޓިކް ަބޖެޓުގެ ރިކަަރްނޓް އަދި ކެޕިޓަލް ޚަަރދު 2023
(ައަދުދަތއް ުރިފާޔިއން )

ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 

ޖުމުލަ   28,309,174,353   3,286,252,892   5,499,354,129   8,785,607,021  37,094,781,374

ަރއުީސލްޖުމޫްހރިއާްޔގެ ޮއފީސް        199,942,675                     -          6,855,840          6,855,840       206,798,515 S01

ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ޮއފީސް         165,494,454                      -           6,095,640           6,095,640        171,590,094 1001

ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ަރްސމީ ގެ           27,946,159                      -              705,200              705,200          28,651,359 1003

ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ާނިއުބގެ ަރްސމީ ގެ             6,502,062                      -                55,000                55,000            6,557,062 1005

ަރއްޔިތްުނގެ މަޖިލީހުގެ އާިދރާ        186,658,524                     -          2,939,900          2,939,900       189,598,424 S02

ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ިއާދރާ         183,157,881                      -           2,574,800           2,574,800        185,732,681 1242

ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ަރއްީސގެ ަރްސމީ ގެ             3,500,643                      -              365,100              365,100            3,865,743 1544

ޑާިޕްޓމްަންޓ ޮއފް ޖުޑަީޝލް އެޑްމިންިސްޓޭރަޝން        519,256,601        46,362,097        22,109,811        68,471,908       587,728,509 S04

ިޑާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން           96,704,208         46,362,097           6,794,000         53,156,097        149,860,305 1264

ުއއަްތަމ ަފނިޑާޔުރގެ ަރްސމީ ގެ             2,489,937                      -              220,064              220,064            2,710,001 1545

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ޯކޓު           24,799,527                      -           1,256,750           1,256,750          26,056,277 1248

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަހިއޯކޓު           29,126,046                      -           1,673,965           1,673,965          30,800,011 1249

ިސިވލް ޯކޓު           38,396,757                      -           1,911,261           1,911,261          40,308,018 1252

ކިްރިމަނލް ޯކޓު           34,308,322                      -           1,167,520           1,167,520          35,475,842 1253

ފިެމލީ ޯކޓު           24,028,504                      -              953,499              953,499          24,982,003 1254

ުޖވެަނިއލް ޯކޓު           10,969,550                      -              430,450              430,450          11,400,000 1255

ޑަްރގް ޯކޓު           12,713,725                      -              562,302              562,302          13,276,027 1486

ައޮތުޅަތުކގެ ަޝުރޢީ ޯކުޓަތއް         245,720,025                      -           7,140,000           7,140,000        252,860,025 1251

ޖުޑަީޝލް ަސރވްިސ ކޮމަިޝން          17,565,727                     -             216,944             216,944         17,782,671 S03

ުޖޑަީޝލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝން           17,565,727                      -              216,944              216,944          17,782,671 1247

އިލެކަްޝްންސ ކޮމަިޝން        111,085,500                     -          9,610,500          9,610,500       120,696,000 S05

ިއެލކަްޝްންސ ޮކިމަޝން         111,085,500                      -           9,610,500           9,610,500        120,696,000 1244

ިސވިލް ަސރވްިސ ކޮމަިޝން          31,625,000                     -             475,000             475,000         32,100,000 S06

ިސިވލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝން           31,625,000                      -              475,000              475,000          32,100,000 1256

ހިއުމްަނ ަރއްިޓްސ ކޮމަިޝން          30,931,769                     -                99,500                99,500         31,031,269 S07

ިހުއަމްނ ަރިއޓްްސ ޮކިމަޝން           30,931,769                      -                99,500                99,500          31,031,269 1246

އްެނޓި - ކަޮރޕަްޝްނ ކޮމަިޝން          48,457,358                     -          2,261,290          2,261,290         50,718,648 S08

ެއްނޓި - ޮކަރޕަްޝްނ ޮކިމަޝން           48,457,358                      -           2,261,290           2,261,290          50,718,648 1245

ޮއޑިޓަރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް          58,290,930        32,400,000          2,709,070        35,109,070         93,400,000 S09

ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް           58,290,930         32,400,000           2,709,070         35,109,070          93,400,000 1243

ޕޮްރެސކިއުޓަރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް          66,494,500                     -          3,026,164          3,026,164         69,520,664 S10

ޕޮްރެސިކުއަޓރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް           66,494,500                      -           3,026,164           3,026,164          69,520,664 1257

މޯލްޑިވްްސ އްިނލްަނޑް ެރވެނިއު ޮއތޯރިޓީ        113,084,473                     -          3,315,527          3,315,527       116,400,000 S11

ޯމލިްޑވްްސ ިއްނަލްނޑް ެރވިެނުއ ޮއޯތިރޓީ         113,084,473                      -           3,315,527           3,315,527        116,400,000 1009

ޖުމުލަ 

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

އެމްޕްލޯއިމްަންޓ ްޓަރއިބިއަުނލް          11,388,500                     -             611,500             611,500         12,000,000 S12

ެއމްޕޯްލިއަމްނޓް ޓަްރިއިބުއަނލް           11,388,500                      -              611,500              611,500          12,000,000 1222

މޯލްޑިވްްސ މީޑާިއ ކައްުނިސލް             5,079,740                     -             119,260             119,260            5,199,000 S13

ޯމލިްޑވްްސ މިީޑާއ ަކުއްނިސލް             5,079,740                      -              119,260              119,260            5,199,000 1270

މޯލްޑިވްްސ ްބޯރޑްކްާސޓްިނގ ކޮމަިޝން             9,640,010                     -             280,635             280,635            9,920,645 S14

ޯމލިްޑވްްސ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކިމަޝން             9,640,010                      -              280,635              280,635            9,920,645 1478

ެޓކްްސ އެޕީލް ްޓަރއިބިއަުނލް          10,546,252                     -             136,365             136,365         10,682,617 S15

ެޓކްްސ ެއޕީލް ޓަްރިއިބުއަނލް           10,546,252                      -              136,365              136,365          10,682,617 1275

ލޯކަލް ގަވަރމްަންޓ ޮއތޯރިޓީ          34,355,619        36,677,289             644,700        37,321,989         71,677,608 S16

ޯލަކލް ަގަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ           34,355,619         36,677,289              644,700         37,321,989          71,677,608 1276

އްިނފޮރމަޭޝްނ ކޮމަިޝަނރުގެ ޮއފީސް             4,734,525                     -                65,475                65,475            4,800,000 S17

ިއްނޮފރޭމަޝްނ ޮކިމަޝަނުރގެ ޮއފީސް             4,734,525                      -                65,475                65,475            4,800,000 1512

ެނަޝަނލް އްިނެޓގްރީިޓ ކޮމަިޝން          13,790,002                     -             110,000             110,000         13,900,002 S18

ެނަޝަނލް ިއްނެޓގިްރޓީ ޮކިމަޝން           13,790,002                      -              110,000              110,000          13,900,002 1515

ފެމިލީ ޕޮްރެޓކަްޝްނ ޮއތޯރިޓީ          11,804,309                     -             316,323             316,323         12,120,632 S44

ފިެމލީ ޕޮްރެޓކަްޝްނ ޮއޯތިރޓީ           11,804,309                      -              316,323              316,323          12,120,632 1505

އްިނތިޤާލީ އްިނާސފުގެ ޮއމަްބޑްްސޕަރަސްނގެ ޮއފީސް             8,560,728                     -             144,975             144,975            8,705,703 S60

ިއްނިތާޤލީ ިއްނާސުފގެ ޮއމަްބޑްްސަޕރަސްނގެ ޮއފީސް             8,560,728                      -              144,975              144,975            8,705,703 1542

ޗިލްޑަްރްންސ ޮއމަްބޑްްސާޕރަސްންސ ޮއފީސް             8,600,000                     -             450,000             450,000            9,050,000 S57

ިޗލްޑަްރްންސ ޮއމަްބޑްްސާޕރަސްންސ ޮއފީސް             8,600,000                      -              450,000              450,000            9,050,000 1540

އެޓަރީނ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް          36,486,512                     -             756,000             756,000         37,242,512 S35

ެއަޓރނީ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް           36,486,512                      -              756,000              756,000          37,242,512 1144

މޯލްޑިވްްސ އްިނޓަރޭނަޝަނލް ާއބްިޓޭރަޝްނ ެސްނޓަރ            5,688,909                     -             210,180             210,180            5,899,089 S56

ޯމލިްޑވްްސ ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ާއިބޓޭްރަޝްނ ެސްނަޓރ            5,688,909                      -              210,180              210,180            5,899,089 1535

މިންިސްޓރީ ޮއފް ފޭިންނސް          75,124,135             140,000             830,450             970,450         76,094,585 S20

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނސް           75,124,135              140,000              830,450              970,450          76,094,585 1272

ޚާއަްޞ ަބޖެޓް     6,866,893,965                     -   4,733,011,710   4,733,011,710  11,599,905,675 S37

ާޚއަްޞ ަބޖެޓް      6,866,893,965                      -    4,733,011,710    4,733,011,710   11,599,905,675 1265

ޕްެނަޝްނ ަބޖެޓް     1,566,800,000                     -                     -                     -    1,566,800,000 S38

ޕްެނަޝްނ ަބޖެޓް      1,566,800,000                      -                      -                      -     1,566,800,000 1007

މިންިސްޓރީ ޮއފް ޑިފްެނސް          17,942,029                     -             586,106             586,106         18,528,135 S21

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިޑފްެނސް           15,956,174                      -              586,106              586,106          16,542,280 1012

ެނަޝަނލް ަކުއްނަޓރެޓަރިރަޒމް ެސްނަޓރ            1,828,179                      -                      -                      -            1,828,179 1522

ޯމލިްޑވްްސ ަހިއޑޯްރގަްރިފކް ަސރިވސް                157,676                      -                      -                      -               157,676 1546

155,076,081       552,000             552,000             -                     154,524,081        ް ޭއވިއަޭޝްނ ެސކިއުރީިޓ ކޮމްާނޑ S55

155,076,081        552,000              552,000              -                      154,524,081         ް ޭއިވޭއަޝްނ ެސިކުއިރޓީ ޮކާމްނޑ 1498

ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ާބރު     1,607,980,278          4,515,789        56,732,752        61,248,541    1,669,228,819 S45

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދާިފއީ ާބރު      1,607,980,278           4,515,789         56,732,752         61,248,541     1,669,228,819 1013

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

މޯލްޑިވްްސ އިމިގޭްރަޝން        157,747,037          1,160,358          5,863,457          7,023,815       164,770,852 S47

ޯމލިްޑވްްސ ިއިމގޭްރަޝން         157,747,037           1,160,358           5,863,457           7,023,815        164,770,852 1029

ެނަޝަނލް ޑާިޒްސޓަރ މޭެނޖްމްަންޓ ޮއތޯރިޓީ             9,975,500             963,613             887,000          1,850,613         11,826,113 S53

ެނަޝަނލް ިޑާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް ޮއޯތިރޓީ             9,975,500              963,613              887,000           1,850,613          11,826,113 1014

މިންިސްޓރީ ޮއފް ހޯމް އެފާެއޒް          71,096,216        64,107,408          4,468,784        68,576,192       139,672,408 S22

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް           53,126,205         64,107,408           3,200,000         67,307,408        120,433,613 1016

ޑާީޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖވެަނިއލް ަޖްސިޓސް           17,970,011                      -           1,268,784           1,268,784          19,238,795 1057

ދިވެހި ފުލުހްުނގެ ޚިދުމަތް     1,883,820,523        21,282,831        96,268,570      117,551,401    2,001,371,924 S39

ދިވެިހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް      1,883,820,523         21,282,831         96,268,570       117,551,401     2,001,371,924 1027

މޯލްޑިވްްސ ކެަރކަްޝަނލް ަސރވިސް        378,860,345        10,183,080          8,000,000        18,183,080       397,043,425 S46

ޯމލިްޑވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރިވސް         378,860,345         10,183,080           8,000,000         18,183,080        397,043,425 1025

މޯލްޑިވްްސ ކްަސޓަމްްސ ަސރވިސް        240,383,726          1,637,130        14,189,416        15,826,546       256,210,272 S40

ޯމލިްޑވްްސ ަކްސަޓމްްސ ަސރިވސް         240,383,726           1,637,130         14,189,416         15,826,546        256,210,272 1008

މިންިސްޓރީ ޮއފް އެޑުިޔކަޭޝްނ     3,437,564,389      285,144,358        43,532,192      328,676,550    3,766,240,939 S23

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއިޑުޔކަޭޝްނ         383,437,332       125,060,788         16,588,059       141,648,847        525,086,179 1058

ިޑާޕރޓަްމްނޓް ޮއފް ަޕބިްލކް ެއގެްޒިމޭނަޝްނ           78,741,391                      -              746,600              746,600          79,487,991 1060

ޮކިލޓީ ެއުޝައަރްންސ ިޑާޕޓަްމްނޓް             7,434,494                      -              142,700              142,700            7,577,194 1518

ެނަޝަނލް ިއްންސިޓިޓުއޓް ޮއފް ެއިޑުޔކަޭޝން           34,871,749                      -              193,000              193,000          35,064,749 1500

ިޑާޕރޓަްމްނޓް ޮއފް ިއްނކޫްލިސވް ެއިޑުޔކަޭޝން             8,242,868                      -              204,500              204,500            8,447,368 1533

ައޮތުޅެތޭރ ްސކޫލް ިއާމާރތް ުކުރން                        -       151,815,416                      -       151,815,416        151,815,416 1062

ާމޭލ ްސކޫލް ިއާމާރތް ުކުރން                        -           8,268,154                      -           8,268,154            8,268,154 1063

ަމޖީދިއާްޔ ްސކޫލް           40,013,223                      -              148,955              148,955          40,162,178 1065

ަދުރަމަވްނަތ ްސކޫލް           24,465,874                      -              202,500              202,500          24,668,374 1066

ައމިީނއާްޔ ްސކޫލް           56,380,546                      -              134,020              134,020          56,514,566 1067

ިއްސަކްނަދުރ ްސކޫލް           46,123,004                      -                59,250                59,250          46,182,254 1068

ެސްނަޓރ ޮފރ ަހަޔރ ެސަކްނޑަރީ ެއިޑުޔކަޭޝްނ           30,086,968                      -              209,220              209,220          30,296,188 1069

ައލަްމަދުރަސުތލް ައަރިބއަްޔުތލް ިއްސާލިމއާްޔ           34,444,718                      -              295,000              295,000          34,739,718 1070

ަޖާމުލއްދްީނ ްސކޫލް           44,039,021                      -              248,000              248,000          44,287,021 1071

ާތުޖއްދްީނ ްސކޫލް           41,547,133                      -              186,398              186,398          41,733,531 1072

ަކާލާފުނ ްސކޫލް           38,816,248                      -              127,250              127,250          38,943,498 1073

ުމިހޔީއްދްީނ ްސކޫލް           27,724,172                      -              261,678              261,678          27,985,850 1075

ިއާމުދއްދްީނ ްސކޫލް           46,058,690                      -              337,300              337,300          46,395,990 1076

ާގޒީ ްސކޫލް           43,444,253                      -              164,219              164,219          43,608,472 1077

ުހަރވީ ްސކޫލް           67,458,761                      -              218,000              218,000          67,676,761 1526

ެރެހްނދި ްސކޫލް           52,062,014                      -              209,075              209,075          52,271,089 1514

ާކިމލްދީދީ ޕަްރިއަމރީ ްސކޫލް           16,060,118                      -              649,200              649,200          16,709,318 1547

ުމަޙއަްމުދ ާޤިސމް ޕްރްީސކޫލް             9,499,915                      -              649,200              649,200          10,149,115 1543

ިހިރާޔ ްސކޫލް           39,242,120                      -              195,850              195,850          39,437,970 1261
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ޖުމުލަ 

ިއއުްޒއްދްީނ ްސކޫލް           15,168,074                      -              165,150              165,150          15,333,224 1537

ހއ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           24,923,956                      -              146,150              146,150          25,070,106 1079

ހއ.ައޮތުޅ ަމަދުރސާ           17,629,740                      -              217,005              217,005          17,846,745 1095

ހދ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           29,546,864                      -              152,280              152,280          29,699,144 1080

ށ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           11,876,888                      -              191,075              191,075          12,067,963 1081

ނ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           13,110,861                      -              100,000              100,000          13,210,861 1082

ރ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           20,336,406                      -              193,500              193,500          20,529,906 1083

ބ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           24,088,070                      -              156,810              156,810          24,244,880 1084

ޅ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           16,174,390                      -              171,560              171,560          16,345,950 1085

ޅ.ައޮތުޅ ަމަދުރާސ           13,241,583                      -                72,024                72,024          13,313,607 1111

ކ.ައޮތުޅ ަމަދުރާސ           14,640,635                      -              150,000              150,000          14,790,635 1113

އދ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           19,375,720                      -              142,235              142,235          19,517,955 1086

އދ.ައޮތުޅ ަމަދުރާސ           14,402,213                      -                91,200                91,200          14,493,413 1114

ފ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           21,432,881                      -              150,000              150,000          21,582,881 1087

ދ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           26,630,300                      -              138,200              138,200          26,768,500 1088

ތ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           11,476,766                      -                24,198                24,198          11,500,964 1089

ލ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           24,600,777                      -                99,580                99,580          24,700,357 1090

ގއ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           23,247,167                      -              114,600              114,600          23,361,767 1091

ގދ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           17,308,658                      -                61,500                61,500          17,370,158 1092

ޏ.ައޮތުޅ ަތުޢލީމީ ަމުރަކުޒ           19,692,154                      -              112,700              112,700          19,804,854 1093

ިއަހަވްނޫދ ްސކޫލް           27,393,199                      -                81,750                81,750          27,474,949 1096

ަސިއޚް ިއބާްރހީމް ްސކޫލް           13,427,551                      -              150,000              150,000          13,577,551 1097

ައފުީފއްދްީނ ްސކޫލް           26,644,573                      -              170,475              170,475          26,815,048 1098

ޮނިޅަވަރމް ްސކޫލް           18,909,604                      -              107,000              107,000          19,016,604 1099

ަޖާލުލއްދްީނ ްސކޫލް           27,481,518                      -              137,235              137,235          27,618,753 1100

ށ.ައޮތުޅ ަމަދުރސާ           15,724,956                      -                86,000                86,000          15,810,956 1101

ުފަނޫދ ްސކޫލް           21,558,580                      -                74,336                74,336          21,632,916 1102

ިމަލްނޫދ ްސކޫލް           21,886,486                      -              274,430              274,430          22,160,916 1103

ކެނދިުކުޅޫދ ްސކޫލް           17,455,112                      -              183,500              183,500          17,638,612 1104

ޭމާނ ްސކޫލް           19,001,405                      -              107,100              107,100          19,108,505 1105

ުއނގާޫފުރ ްސކޫލް           14,574,687                      -              228,300              228,300          14,802,987 1106

ައިލުފށީ ްސކޫލް           17,952,034                      -              108,755              108,755          18,060,789 1107

ަމޑުއަްވރީ ްސކޫލް           10,424,823                      -              134,550              134,550          10,559,373 1108

ުހުޅުދއާްފުރ ްސކޫލް           14,536,267                      -              203,413              203,413          14,739,680 1109

ުތާޅޫދ ްސކޫލް           16,455,545                      -              130,100              130,100          16,585,645 1110

ިއފިްތާތހް ްސކޫލް           24,264,140                      -              214,544              214,544          24,478,684 1112

ަހަމުދިބްނ ަހލާީފ ައލް ާޘނީ ްސކޫލް           20,732,851                      -              176,200              176,200          20,909,051 1115

ާމަވުށ ްސކޫލް           13,264,753                      -                60,500                60,500          13,325,253 1116

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

ައޫބަބުކުރ ްސކޫލް           15,592,910                      -                61,500                61,500          15,654,410 1117

ިތަނޫދ ްސކޫލް           14,034,633                      -              155,245              155,245          14,189,878 1504

ާހިފުޒ ައހަްމުދ ްސކޫލް           24,795,425                      -              157,163              157,163          24,952,588 1118

ުމަޙއަްމުދ ަޖާމުލއްދްީނ ްސކޫލް           25,811,804                      -              323,555              323,555          26,135,359 1119

ފޫޭދ ްސކޫލް           22,392,150                      -              246,750              246,750          22,638,900 1122

ިހަތޫދ ްސކޫލް           29,773,430                      -              140,750              140,750          29,914,180 1120

ަޝަރުފއްދްީނ ްސކޫލް           36,895,727                      -              292,500              292,500          37,188,227 1121

ައއްޑޫ ަހިއ ްސކޫލް           20,641,997                      -              220,800              220,800          20,862,797 1123

ސ.ައޮތުޅ ަމަދުރސާ           25,411,902                      -              208,000              208,000          25,619,902 1541

ުއުތުރ ަސަރަހއުްދ ްސކޫލަްތއް         271,617,196                      -           2,752,000           2,752,000        274,369,196 1501

ެމުދުއުތުރ ަސަރަހއުްދ ްސކޫލަްތއް         284,039,142                      -           2,891,500           2,891,500        286,930,642 1521

ެމުދ ަސަރަހއުްދ ްސކޫލަްތއް         252,661,260                      -           3,010,000           3,010,000        255,671,260 1502

ެމުދެދުކުނ ަސަރަހއުްދ ްސކޫލަްތއް         320,031,334                      -           2,922,000           2,922,000        322,953,334 1520

ެދުކުނ ަސަރަހއުްދ ްސކޫލަްތއް         203,078,680                      -           2,702,500           2,702,500        205,781,180 1503

މިންިސްޓރީ ޮއފް ހަަޔރ އެޑުިޔކަޭޝްނ        378,026,791        16,982,979      217,585,941      234,568,920       612,595,711 S48

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއިޑުޔކަޭޝްނ         345,855,665         16,982,979       216,292,373       233,275,352        579,131,017 1129

ޯމލިްޑވްްސ ޮކިލިފކަޭޝްނ ޮއޯތިރޓީ             7,072,618                      -              519,050              519,050            7,591,668 1142

ޯމލިްޑވްްސ ޮޕިލެޓކިްނކް           19,414,532                      -              498,968              498,968          19,913,500 1263

ޯމލިްޑވްްސ ޭނަޝަނލް ްސިކލްްސ ިޑވެޮލޕެްމްނޓް ޮއޯތިރޓީ             5,683,976                      -              275,550              275,550            5,959,526 1482

ދިވެހާިރއްޖޭގެ އްިސލާމީ ުޔނިވަރިސޓީ          42,280,997          5,000,000          1,888,715          6,888,715         49,169,712 S24

ިދވެިހާރއްޖޭގެ ިއްސާލމީ ުޔިނަވރިސޓީ           42,280,997           5,000,000           1,888,715           6,888,715          49,169,712 1141

ދިވެހާިރއްޖޭގެ ޤައުމީ ުޔނިވަރިސޓީ        177,899,701          8,071,800          2,599,925        10,671,725       188,571,426 S25

ިދވެިހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ           31,479,040           8,071,800              520,960           8,592,760          40,071,800 1130

ފަެކލްޓީ ޮއފް ެއިޑުޔކަޭޝން           13,399,760                      -              200,250              200,250          13,600,010 1131

ފަެކލްޓީ ޮއފް ެހލްތް ަސިއްނަސސް           12,995,563                      -              104,450              104,450          13,100,013 1132

ފަެކލްޓީ ޮއފް ެމޭނޖަްމްނޓް ެއްނޑް ޮކމްޕުިއިޓްނގ          10,967,745                      -              187,300              187,300          11,155,045 1133

ފަެކލްޓީ ޮއފް ިއްނިޖިނައިރްނގ ެޓކޮްނޮލޖީ           13,680,014                      -              120,000              120,000          13,800,014 1134

ފަެކލްޓީ ޮއފް ޮހްސޕަިޓިލޓީ ެއްނޑް ުޓައިރަޒމް ްސަޓޑީޒް           11,730,850                      -              269,150              269,150          12,000,000 1135

ެސްނަޓރ ޮފރ ެމިރަޓިއމް ްސަޓޑީޒް             4,397,256                      -              102,750              102,750            4,500,006 1136

ެސްނަޓރ ޮފރ ެއިޑުއކަޭޝްނ ެޓކޮްނޮލޖީ ެއްނޑް ެއކެްސެލްނސް             3,389,210                      -              110,790              110,790            3,500,000 1137

ައޮތުޅަތުކަގިއ ިހްނާގ ކެމަްޕްސަތުކގެ ަޚަރދު           15,746,301                      -              253,700              253,700          16,000,001 1139

ފަެކލްޓީ ޮއފް ާއޓްސް             9,382,161                      -              118,000              118,000            9,500,161 1140

ެނަޝަނލް ޯލ ަލިއބަްރރީ             6,519,498                      -                80,500                80,500            6,599,998 1266

ފަެކލްޓީ ޮއފް ަޝރާީއ ެއްނޑް ލޯ           11,329,937                      -                95,075                95,075          11,425,012 1138

ްސކޫލް ޮއފް ާނރިސްނގ          11,403,366                      -              116,000              116,000          11,519,366 1523

ެސްނަޓރ ޮފރ ަފުއްނޑަޭޝްނ ްސަޓޑީޒް             5,884,000                      -              116,000              116,000            6,000,000 1524

ްސކޫލް ޮއފް ެމިޑިސްނގ          15,595,000                      -              205,000              205,000          15,800,000 1527

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

މިންިސްޓރީ ޮއފް ފޮރްިނ އެފާެއޒް        358,880,513                     -          8,806,643          8,806,643       367,687,156 S26

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޮފިރްނ ެއފާެއޒް           64,078,064                      -           1,278,940           1,278,940          65,357,004 1147

ަބްނގަްލޭދޝަްގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ             8,559,296                      -              225,668              225,668            8,784,964 1148

ްސރަީލްނާކަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           34,366,773                      -           2,356,992           2,356,992          36,723,765 1149

އދ. ަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ާޕަމަންނޓް ިމަޝން           16,717,512                      -              144,890              144,890          16,862,402 1150

ިއނިގޭރިސިވާލުތަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           16,189,380                      -                      -                      -          16,189,380 1151

ިއްނިޑާޔަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           14,971,593                      -              363,304              363,304          15,334,897 1152

ިތުރަވަންނަތޕަޫރމަްގިއ ުހްނަނ ިދވެިހާރއްޖޭގެ ޮކްނުސޭލޓް             9,212,690                      -              460,754              460,754            9,673,444 1153

ެމޭލިޝާޔަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           31,010,045                      -           1,177,678           1,177,678          32,187,723 1154

ަޖާޕުނަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           13,838,797                      -              215,267              215,267          14,054,064 1155

ަޗިއާނަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބީސ           11,256,078                      -              794,883              794,883          12,050,961 1157

ަސޫޢދީ ަޢަރިބއާްޔަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           14,298,099                      -              496,364              496,364          14,794,463 1158

ޖެނާީވަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަޕރަމަންނޓް ިމަޝން           14,261,803                      -              186,428              186,428          14,448,231 1159

ާޕިކްސާތުނަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ             8,925,291                      -                13,750                13,750            8,939,041 1160

ދިވެިހާރއްޖިެއްނ ޫޔަރޕަިއްނ ޫޔިނައްނައްށ ަކނޑަައާޅަފިއ ުހްނަނ ިމަޝން             9,803,211                      -                  1,160                  1,160            9,804,371 1161

ިސްނަގޕުޫރަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           14,330,034                      -                46,800                46,800          14,376,834 1162

ައޫބާދީބަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           15,903,830                      -              851,837              851,837          16,755,667 1274

ަޖުރަމުނިވާލުތަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           14,112,140                      -              100,070              100,070          14,212,210 1519

ަތިއަލްނޑަުގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           22,570,962                      -                62,858                62,858          22,633,820 1525

ިޖއާްދަގިއ ުހްނަނ ިދވެިހާރއްޖޭގެ ޮކްނުސޭލޓް             9,147,615                      -                      -                      -            9,147,615 1536

ެއެމިރާކަގިއ ުހްނަނ ދިވެިހާރއްޖޭގެ ެއމަްބސީ           15,327,300                      -                29,000                29,000          15,356,300 1156

މިންިސްޓރީ ޮއފް ހެލްތް     1,585,889,858      242,913,797        68,061,112      310,974,909    1,896,864,767 S27

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް         178,243,524       239,419,126         49,097,809       288,516,935        466,760,459 1163

ެހލްތް ޕޮްރެޓކަްޝްނ ެއޖްެނސީ           34,894,691                      -              121,000              121,000          35,015,691 1164

ޯމލިްޑވްްސ ުފޑް ެއްނޑް ޑަްރގް ޮއޯތިރޓީ           26,986,879                      -              100,000              100,000          27,086,879 1191

ޯމލިްޑވްްސ ބަްލޑް ަސރިވަސސް           30,397,016                      -              139,000              139,000          30,536,016 1507

ަދަމަނވެށި           11,053,641                      -              198,000              198,000          11,251,641 1186

ެނަޝަނލް ޑަްރގް ެއޖްެނސީ         110,511,206           3,494,671           2,617,700           6,112,371        116,623,577 1192

ހއ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް         122,766,746                      -           1,610,508           1,610,508        124,377,254 1173

ށ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް         126,883,816                      -           2,723,600           2,723,600        129,607,416 1174

ނ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           83,471,379                      -              774,496              774,496          84,245,875 1175

ބ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           99,049,337                      -              925,000              925,000          99,974,337 1176

ޅ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           72,807,222                      -              748,127              748,127          73,555,349 1177

ކ. ައޮތުޅ ެހލްތް ަސރިވަސސް           72,038,545                      -           1,271,600           1,271,600          73,310,145 1497

އއ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           60,787,745                      -              826,750              826,750          61,614,495 1178

އދ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           89,556,450                      -              960,778              960,778          90,517,228 1179

ވ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           25,831,345                      -              805,300              805,300          26,636,645 1180

މ. ރަީޖަނލް ޮހްސޕަިޓލް           66,690,155                      -           1,377,639           1,377,639          68,067,794 1170

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

ފ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           58,803,608                      -              520,750              520,750          59,324,358 1181

ދ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           62,359,759                      -              584,920              584,920          62,944,679 1182

ތ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް         107,142,082                      -           1,374,798           1,374,798        108,516,880 1183

ގއ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           96,259,477                      -              683,337              683,337          96,942,814 1184

ޏ. ައޮތުޅ ޮހްސޕަިޓލް           49,355,235                      -              600,000              600,000          49,955,235 1185

އްިނދާިރ ގްާނދީ މެމޯރިއަލް ޮހްސޕިޓަލް     1,193,618,492          6,221,585        30,871,792        37,093,377    1,230,711,869 S42

ިއްނދިާރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް      1,155,109,884           6,221,585         27,733,692         33,955,277     1,189,065,161 1166

ިވިލނިގިލ ޮހްސޕަިޓލް           38,508,608                      -           3,138,100           3,138,100          41,646,708 1187

ހުޅުމާލޭ ޮހްސޕިޓަލް        357,695,229        39,868,663        14,317,798        54,186,461       411,881,690 S62

ުހުޅާމޭލ ޮހްސޕަިޓލް         357,695,229         39,868,663         14,317,798         54,186,461        411,881,690 1188

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލް        270,156,512        24,864,800        13,762,277        38,627,077       308,783,589 S58

ުކުޅުދއުްފިށ ރަީޖަނލް ޮހްސޕަިޓލް         270,156,512         24,864,800         13,762,277         38,627,077        308,783,589 1167

އުނގޫފާރު ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލް        179,850,328        17,845,029        17,849,654        35,694,683       215,545,011 S63

ުއނގާޫފުރ ރަީޖަނލް ޮހްސޕަިޓލް         179,850,328         17,845,029         17,849,654         35,694,683        215,545,011 1168

ގްަނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލް        164,440,912        12,378,615          8,554,842        20,933,457       185,374,369 S61

ަގްނ ރަީޖަނލް ޮހްސޕަިޓލް         164,440,912         12,378,615           8,554,842         20,933,457        185,374,369 1172

އްަބދުއް ަސމަދު މެމޯރިއަލް ޮހްސޕިޓަލް        178,964,003        23,500,000          8,633,120        32,133,120       211,097,123 S64

ައބުްދއް ަސަމުދ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް         178,964,003         23,500,000           8,633,120         32,133,120        211,097,123 1171

އައްޑޫ އިކުއޯަޓރިއަލް ޮހްސޕިޓަލް        260,378,361          6,989,854          7,071,838        14,061,692       274,440,053 S59

ައއްޑޫ ިއުކައޯޓިރައލް ޮހްސޕަިޓލް         260,378,361           6,989,854           7,071,838         14,061,692        274,440,053 1169

މިންިސްޓރީ ޮއފް އިކޮޮނމިކް ޑިވެލޮޕްމްަނޓް        141,666,719          1,889,854          3,977,293          5,867,147       147,533,866 S28

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއޮކޮނިމކް ިޑވެޮލޕަްމްނޓް           91,802,008           1,889,854           2,631,293           4,521,147          96,323,155 1202

ޭލަބރ ިރޭލަޝްންސ ޮއޯތިރޓީ           19,719,257                      -           1,346,000           1,346,000          21,065,257 1511

ިއްނވެްސޓް ޯމލިްޑވްސް           30,145,454                      -                      -                      -          30,145,454 1517

މިންިސްޓރީ ޮއފް ްޓާރްންސޕްޯޓ އްެނޑް ިސވިލް އޭވިއަޭޝން          40,021,612          2,021,984          1,882,497          3,904,481         43,926,093 S50

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޓާްރްންސޯޕޓް ެއްނޑް ިސިވލް ޭއިވޭއަޝން           40,021,612           2,021,984           1,882,497           3,904,481          43,926,093 1530

މިންިސްޓރީ ޮއފް ޫޓރިޒަމް          26,877,835                     -             815,200             815,200         27,693,035 S29

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޓިރަޒމް           26,877,835                      -              815,200              815,200          27,693,035 1204

މިންިސްޓރީ ޮއފް ޫޔތު، ްސޕްޯޓްސ އްެނޑް ކޮމިއުނީިޓ އެމްޕަވަރމްަނޓް        195,464,366      135,748,827          3,943,500      139,692,327       335,156,693 S30

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމަްޕަވރަމްނޓް         195,464,366       135,748,827           3,943,500       139,692,327        335,156,693 1215

މިންިސްޓރީ ޮއފް ާއްޓްސ، ކަލްޗަރ އްެނޑް ހެރޭިޓޖް          68,315,244          3,208,890          2,270,297          5,479,187         73,794,431 S52

19,424,456          1,595,331           586,441              1,008,890           17,829,125           ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

ަޤުއމީ ުކުތުބާޚނާ             6,673,007                      -                12,000                12,000            6,685,007 1210

ެނަޝަނލް ެސްނަޓރ ޮފރ ދި ާއޓްސް           11,578,525           1,460,000           1,200,000           2,660,000          14,238,525 1211

ެނަޝަނލް ިބުއޯރ ޮއފް ކެްލިސިފކަޭޝން             2,994,002                      -                91,000                91,000            3,085,002 1213

ދިވެިހަބުހގެ ެއަކޑަމީ             6,589,002                      -                91,000                91,000            6,680,002 1269

ަސާޤފީ ަތިރަކ ަރއާްކެތިރުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު           17,323,239              740,000              135,600              875,600          18,198,839 1271

5,482,600            154,256              154,256              -                      5,328,344             ް ަޤުއމީ ައރްީޝފ 1506

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

މިންިސްޓރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕްލޭންިނގ، ހައިުސްނގ އްެނޑް އްިނފާްރްސްޓަރކްޗަރ       246,641,542   2,118,148,487        11,764,014   2,129,912,501    2,376,554,043 S31

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ        205,793,434    2,118,148,487           6,696,423    2,124,844,910     2,330,638,344 1224

ޯމލިްޑވްްސ ިބުއޯރ ޮއފް ްސެޓިޓްސިޓކްސް           16,585,766                      -              287,432              287,432          16,873,198 1011

ިޑާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ެނަޝަނލް ެރިޖްސޓޭްރަޝން           16,596,654                      -           4,663,360           4,663,360          21,260,014 1026

ޯމލިްޑވްްސ ޭލްނޑް ެއްނޑް ަސރވޭ ޮއޯތިރޓީ             7,665,688                      -              116,799              116,799            7,782,487 1483

މިންިސްޓރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، މެރްިނ ރޯިސރަސްސ އްެނޑް އެގްރިކަލްޗަރ         56,608,822        34,403,782        12,736,778        47,140,560       103,749,382 S32

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފަޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ          56,608,822         34,403,782         12,736,778         47,140,560        103,749,382 1233

މިންިސްޓރީ ޮއފް އްިސލާމިކް އެފާެއޒް        199,601,636        72,916,198          2,163,742        75,079,940       274,681,576 S33

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް         188,273,187         72,916,198           1,549,800         74,465,998        262,739,185 1240

ކިީރިތ ުޤުރާއާނިއ ެބޭހ ަމުރަކޒު             8,145,725                      -              576,506              576,506            8,722,231 1241

ިއްސާލމީ ަފުތާވޭދ ެއްނެމ ަމތީ ަމިޖިލސް             3,182,724                      -                37,436                37,436            3,220,160 1534

މިންިސްޓރީ ޮއފް އްެނވަަޔަރމްަންޓ، ކްލައިމްެޓ ޗްޭނޖް އްެނޑް ެޓކޯްނލޮޖީ        236,850,229             595,765        32,704,380        33,300,145       270,150,374 S34

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ           81,552,533              595,765           1,892,500           2,488,265          84,040,798 1229

ޯމލިްޑވްްސ މިީޓޮއޮރޮލިޖަކލް ަސރިވސް           35,697,925                      -           1,202,075           1,202,075          36,900,000 1228

ުޔިޓިލޓީ ެރިގުއޭލަޓރީ ޮއޯތިރޓީ           19,157,000                      -              150,000              150,000          19,307,000 1230

ެއްނަވަޔަރެމްނަޓލް ޕޮްރެޓކަްޝްނ ެއޖްެނސީ           16,949,212                      -           1,184,780           1,184,780          18,133,992 1231

ެނަޝަނލް ެސްނަޓރ ޮފރ ިއްނޮފޭމަޝްނ ެޓކޯްނޮލޖީ           75,151,775                      -         27,754,625         27,754,625        102,906,400 1238

ޮކިމުއިނކަޭޝްންސ ޮއޯތިރޓީ ޮއފް ޯމލިްޑވްސް             8,341,784                      -              520,400              520,400            8,862,184 1239

މިންިސްޓރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފެމިލީ އްެނޑް ޯސަޝލް ަސރވަިސސް        222,970,233          8,108,030          4,159,019        12,267,049       235,237,282 S36

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރިވަސސް           54,456,393           8,108,030           2,118,272         10,226,302          64,682,695 1510

ާޚއަްޞ ެއހަީއްށ ޭބުންނާވ މުީހްނގެ ަމުރަކޒު           42,629,522                      -              575,001              575,001          43,204,523 1194

ފިެމލީ ެއްނޑް ިޗލްޑަްރްނ ަސރިވްސ ެސްނަޓރސް           69,097,393                      -              563,500              563,500          69,660,893 1196

ުކޑުަކދްިނގެ ިހޔާ             9,055,818                      -              180,440              180,440            9,236,258 1197

ިފަޔަވތި           26,884,535                      -                74,000                74,000          26,958,535 1516

ަޗިއލްޑް ެއްނޑް ފިެމލީ ޕޮްރެޓކަްޝްނ ަސރިވސް           20,846,572                      -              647,806              647,806          21,494,378 1539

ޭނަޝަނލް ޯސަޝލް ޕޮްރެޓކަްޝްނ އެޖްެނސީ     1,919,792,289                     -             546,356             546,356    1,920,338,645 S41

ޭނަޝަނލް ޯސަޝލް ޕޮްރެޓކަްޝްނ ެއޖްެނސީ      1,919,792,289                      -              546,356              546,356     1,920,338,645 1250

ކައްުނިސލްސް     1,793,501,742                     -                     -                     -    1,793,501,742 S43

ާމޭލ ިސޓީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ         181,519,483                      -                      -                      -        181,519,483 1477

ައއްޑޫ ިސޓީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           82,198,277                      -                      -                      -          82,198,277 1277

ުފަވއުްމަލުކ ިސޓީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           51,933,771                      -                      -                      -          51,933,771 1476

ުކުޅުދއުްފށީ ިސޓީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ           43,048,817                      -                      -                      -          43,048,817 1304

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           11,844,615                      -                      -                      -          11,844,615 1281

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ުތާރުކުނ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,161,333                      -                      -                      -            5,161,333 1282

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ުއިލަގުމ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,273,494                      -                      -                      -            5,273,494 1283

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ޮމޅޫަދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             4,770,495                      -                      -                      -            4,770,495 1284

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ޯހަރުފިށ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ           11,098,468                      -                      -                      -          11,098,468 1285

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ިއަހަވްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ           14,214,976                      -                      -                      -          14,214,976 1286

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ކެާލ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             8,530,142                      -                      -                      -            8,530,142 1287

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ަވަށަފުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             4,649,679                      -                      -                      -            4,649,679 1288

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ދިއޫްދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ           14,756,359                      -                      -                      -          14,756,359 1289

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ިފއަްލޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             6,599,093                      -                      -                      -            6,599,093 1290

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ާމަރްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,916,566                      -                      -                      -            5,916,566 1291

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ަތަކްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             4,433,381                      -                      -                      -            4,433,381 1292

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ުއތުީމ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,466,484                      -                      -                      -            5,466,484 1280

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ުމަރިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             4,979,347                      -                      -                      -            4,979,347 1293

ިތަލުދްނަމތީ ުއުތުރުބރީ ާބަރުށ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             9,485,644                      -                      -                      -            9,485,644 1294

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           10,846,716                      -                      -                      -          10,846,716 1295

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ަހިނާމޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ           11,577,110                      -                      -                      -          11,577,110 1296

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ިފޭނ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,092,003                      -                      -                      -            5,092,003 1297

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ަނިއާވޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             4,841,607                      -                      -                      -            4,841,607 1298

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ިހިރަމަރޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             4,481,151                      -                      -                      -            4,481,151 1299

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ޮނިޅަވަރްނަފުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             8,097,431                      -                      -                      -            8,097,431 1300

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ެނއަްލިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             6,755,788                      -                      -                      -            6,755,788 1301

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ޮނިޅަވަރުމ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ           11,875,279                      -                      -                      -          11,875,279 1302

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ުކިރނީބ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,082,338                      -                      -                      -            5,082,338 1303

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ުކުމްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ              7,491,906                      -                      -                      -            7,491,906 1305

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ޭނުކެރްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             6,802,993                      -                      -                      -            6,802,993 1306

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ަވިއަކަރޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             6,822,524                      -                      -                      -            6,822,524 1307

ިތަލުދްނަމތީ ެދުކުނުބރީ ަމުކުނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             8,786,049                      -                      -                      -            8,786,049 1308

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           12,497,555                      -                      -                      -          12,497,555 1309

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ަކނިޑތުީމ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,473,818                      -                      -                      -            8,473,818 1310

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ޫނަމާރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,600,620                      -                      -                      -            4,600,620 1311

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ޮގިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,087,987                      -                      -                      -            6,087,987 1312

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ފޫޭދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,799,983                      -                      -                      -            6,799,983 1313

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ފަީވުކ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,849,399                      -                      -                      -            5,849,399 1314

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ިބެލއަްފހީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,578,033                      -                      -                      -            5,578,033 1315

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ޯފަކިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,871,195                      -                      -                      -            8,871,195 1316

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ަނުރޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,973,401                      -                      -                      -            4,973,401 1317

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ަމޮރިށ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,849,973                      -                      -                      -            4,849,973 1318

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ޅިައަމުގ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,373,634                      -                      -                      -            5,373,634 1319

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ޮކަމްނޑޫ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,677,110                      -                      -                      -            7,677,110 1320

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ާމުއނގޫޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,258,482                      -                      -                      -            6,258,482 1321

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ުފަނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           12,237,493                      -                      -                      -          12,237,493 1322

ިމަލުދްނަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ިމަލްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           11,381,060                      -                      -                      -          11,381,060 1323

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           10,404,898                      -                      -                      -          10,404,898 1324

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ެހނަބޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,048,472                      -                      -                      -            5,048,472 1325

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ކެނދިުކުޅޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             9,705,387                      -                      -                      -            9,705,387 1326

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ާމޅްެނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,632,131                      -                      -                      -            5,632,131 1327

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ުކޑަަފރީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             4,605,309                      -                      -                      -            4,605,309 1328

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ަލްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,809,890                      -                      -                      -            5,809,890 1329

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ާމަފުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             6,089,091                      -                      -                      -            6,089,091 1330

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ޮޅހީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             5,276,712                      -                      -                      -            5,276,712 1331

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ިމަލޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             6,088,449                      -                      -                      -            6,088,449 1332

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ަމގޫޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             3,962,771                      -                      -                      -            3,962,771 1333

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ަމަނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             8,738,543                      -                      -                      -            8,738,543 1334

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ޮހުޅޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             9,729,500                      -                      -                      -            9,729,500 1335

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ޮފއޫްދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ             3,711,298                      -                      -                      -            3,711,298 1336

ިމަލުދްނަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ވެިލޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ           10,518,953                      -                      -                      -          10,518,953 1337

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           12,216,510                      -                      -                      -          12,216,510 1338

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ައިލުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           10,229,936                      -                      -                      -          10,229,936 1339

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ާވޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,657,629                      -                      -                      -            4,657,629 1340

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ަރްސގެތުީމ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,086,045                      -                      -                      -            5,086,045 1341

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ައނޮގިޅތުީމ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,559,616                      -                      -                      -            4,559,616 1342

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ުއނގާޫފުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,571,110                      -                      -                      -            8,571,110 1344

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ާމުކަރުތ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,202,654                      -                      -                      -            6,202,654 1346

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ަރްސާމޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,897,457                      -                      -                      -            4,897,457 1347

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ިއްނަނާމޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,987,792                      -                      -                      -            4,987,792 1348

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ަމޑުއަްވރީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             9,168,723                      -                      -                      -            9,168,723 1349

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ިއނުގަރިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,881,036                      -                      -                      -            7,881,036 1350

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ަފިއުނ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,567,198                      -                      -                      -            4,567,198 1352

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ މޫީދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           10,406,534                      -                      -                      -          10,406,534 1351

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ިކޮނޅަުހ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,210,948                      -                      -                      -            5,210,948 1353

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ުހުޅުދއާްފުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,799,774                      -                      -                      -            7,799,774 1343

ާމޮޅްސަމޑުުލ ުއުތުރުބރީ ުދާވަފުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           15,394,819                      -                      -                      -          15,394,819 1345

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           10,056,417                      -                      -                      -          10,056,417 1354

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ުކޑިަރިކުލ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,613,368                      -                      -                      -            4,613,368 1355

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ަކަމޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,168,477                      -                      -                      -            4,168,477 1356

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ކްެނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,401,677                      -                      -                      -            6,401,677 1357

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ިކާހޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,162,730                      -                      -                      -            4,162,730 1358

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ޮދްނަފުނ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,221,511                      -                      -                      -            4,221,511 1359

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ަދަރަވްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,098,838                      -                      -                      -            6,098,838 1360

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ާމޮޅުހ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,750,730                      -                      -                      -            4,750,730 1361

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ޭއަދުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           13,759,020                      -                      -                      -          13,759,020 1362

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ުތާޅޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             9,302,093                      -                      -                      -            9,302,093 1363

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ިހާތޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,747,477                      -                      -                      -            5,747,477 1364

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ުފޅޫަދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             3,433,291                      -                      -                      -            3,433,291 1365

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ފެެހްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             3,220,371                      -                      -                      -            3,220,371 1366

ާމޮޅްސަމޑުުލ ެދުކުނުބރީ ޮގިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,814,782                      -                      -                      -            5,814,782 1367

ާޕދިއޮްޕުޅ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,747,874                      -                      -                      -            8,747,874 1368

ާޕދިއޮްޕުޅ ިހްނަނަވުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           13,570,422                      -                      -                      -          13,570,422 1369

ާޕދިއޮްޕުޅ ަނިއަފުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           19,434,811                      -                      -                      -          19,434,811 1370

ާޕދިއޮްޕުޅ ުކެރްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,070,980                      -                      -                      -            8,070,980 1371

ާޕދިއޮްޕުޅ ޮއުޅވެިލުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,109,840                      -                      -                      -            5,109,840 1372

ާމެލައޮތުޅ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           11,364,974                      -                      -                      -          11,364,974 1373

ާމެލައޮތުޅ ާކިށޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           12,457,030                      -                      -                      -          12,457,030 1279

ާމެލައޮތުޅ ާގަފުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,323,491                      -                      -                      -            7,323,491 1374

ާމެލައޮތުޅ ދިއުްފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,858,710                      -                      -                      -            6,858,710 1375

ާމެލައޮތުޅ ުތުލްސޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,562,964                      -                      -                      -            7,562,964 1376

ާމެލައޮތުޅ ުހާރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,296,344                      -                      -                      -            7,296,344 1377

ާމެލައޮތުޅ ިހްނަމުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,543,403                      -                      -                      -            8,543,403 1378

ާމެލައޮތުޅ ުގޅީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,414,008                      -                      -                      -            6,414,008 1379

ާމެލައޮތުޅ ާމުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           14,618,723                      -                      -                      -          14,618,723 1380

ާމެލައޮތުޅ ުގަރިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           10,138,368                      -                      -                      -          10,138,368 1381

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,858,268                      -                      -                      -            8,858,268 1382

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ޮތއްޑޫ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             9,300,933                      -                      -                      -            9,300,933 1383

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ަރްސޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,413,994                      -                      -                      -            6,413,994 1384

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ުއުކޅަުހ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,724,827                      -                      -                      -            6,724,827 1385

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ޮބޑުުފޅޫަދ  ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,500,266                      -                      -                      -            5,500,266 1387

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ަމިތވެރީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,600,083                      -                      -                      -            5,600,083 1386

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ފިެރޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,015,593                      -                      -                      -            5,015,593 1388

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ާމޮޅުހ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,117,964                      -                      -                      -            5,117,964 1389

ައިރައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ިހަމްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,093,646                      -                      -                      -            6,093,646 1390

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             9,402,431                      -                      -                      -            9,402,431 1391

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަހްނާޏމޫީދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,666,184                      -                      -                      -            4,666,184 1392

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ޮއަމޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,881,106                      -                      -                      -            5,881,106 1393

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ުކނުބުރޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             3,945,581                      -                      -                      -            3,945,581 1394

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަމިހަބޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           10,715,362                      -                      -                      -          10,715,362 1395

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަމްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,139,025                      -                      -                      -            4,139,025 1396

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަދނގެތީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,648,033                      -                      -                      -            5,648,033 1397

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ދުިގަރުށ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,420,720                      -                      -                      -            5,420,720 1398

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ފްެނުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,050,232                      -                      -                      -            6,050,232 1400

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ދިއޫްދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             3,043,288                      -                      -                      -            3,043,288 1399

ައިރައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ާމިމިގލީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           13,050,658                      -                      -                      -          13,050,658 1401

ފިެލެދައޮތުޅ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,298,222                      -                      -                      -            6,298,222 1402

ފިެލެދައޮތުޅ ުފިލޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,019,653                      -                      -                      -            4,019,653 1403

ފިެލެދައޮތުޅ ިތަނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             2,578,555                      -                      -                      -            2,578,555 1404

ފިެލެދައޮތުޅ ފިެލޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,367,043                      -                      -                      -            4,367,043 1405

ފިެލެދައޮތުޅ ކޮެޔޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,147,221                      -                      -                      -            5,147,221 1406

ފިެލެދައޮތުޅ ަރކޫީދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             2,629,326                      -                      -                      -            2,629,326 1407

ުމަލުކައޮތުޅ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,724,743                      -                      -                      -            7,724,743 1408

ުމަލުކައޮތުޅ ަރތަްމްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             3,314,649                      -                      -                      -            3,314,649 1409

ުމަލުކައޮތުޅ ވަޭވުށ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             3,702,994                      -                      -                      -            3,702,994 1410

ުމަލުކައޮތުޅ ުމަލުކ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,951,636                      -                      -                      -            7,951,636 1411

ުމަލުކައޮތުޅ ުމލީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,099,470                      -                      -                      -            6,099,470 1412

ުމަލުކައޮތުޅ ާނާލުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,302,651                      -                      -                      -            4,302,651 1413

ުމަލުކައޮތުޅ ޮކުޅުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,370,292                      -                      -                      -            6,370,292 1414

ުމަލުކައޮތުޅ ދިއަްގުރ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,635,398                      -                      -                      -            6,635,398 1415

ުމަލުކައޮތުޅ ަމޑުއަްވރީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,218,443                      -                      -                      -            4,218,443 1416

ިނަލްނެދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,387,012                      -                      -                      -            7,387,012 1417

ިނަލްނެދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ފަީއލީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,240,364                      -                      -                      -            6,240,364 1418

ިނަލްނެދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ިބެލތޫްދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,422,091                      -                      -                      -            6,422,091 1419

ިނަލްނެދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ަމގޫޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,880,395                      -                      -                      -            4,880,395 1420

ިނަލްނެދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ަދަރނޫބޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,285,819                      -                      -                      -            4,285,819 1421

ިނަލްނެދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ިނަލްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             9,845,473                      -                      -                      -            9,845,473 1422

ިނަލްނެދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,362,216                      -                      -                      -            8,362,216 1423

ިނަލްނެދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ މޫީދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,480,408                      -                      -                      -            6,480,408 1424

ިނަލްނެދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަބނިޑޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,858,985                      -                      -                      -            5,858,985 1425

ިނަލްނެދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ިރނުބޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,195,312                      -                      -                      -            4,195,312 1426

ިނަލްނެދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ުހުޅެދލީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,941,919                      -                      -                      -            5,941,919 1427

ިނަލްނެދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ާމެއނޫބޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,265,769                      -                      -                      -            5,265,769 1429

ިނަލްނެދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ުކޑުަހަވޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           13,180,186                      -                      -                      -          13,180,186 1430

ޮކުޅަމޑުުލ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           10,563,534                      -                      -                      -          10,563,534 1431

ޮކުޅަމޑުުލ ުބުރނީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,594,966                      -                      -                      -            4,594,966 1432

ޮކުޅަމޑުުލ ިވުލުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,707,773                      -                      -                      -            7,707,773 1433

ޮކުޅަމޑުުލ ަމިޑުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,188,298                      -                      -                      -            6,188,298 1434

ޮކުޅަމޑުުލ ދަިޔިމިގލީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,037,698                      -                      -                      -            5,037,698 1435

ޮކުޅަމޑުުލ ުގަރިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,764,516                      -                      -                      -            8,764,516 1436

ޮކުޅަމޑުުލ ަކނޑޫޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,622,292                      -                      -                      -            4,622,292 1437

ޮކުޅަމޑުުލ ަވްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,105,170                      -                      -                      -            4,105,170 1438

 



ކެޕިޓަލް  ރިކަަރްނޓް 

ޖުމުލަ ކެޕިޓަލް  އެހެނިހްެނ ކެޕިޓަލް  ޕީއްެސއައިޕީ 
ޖުމުލަ 

ޮކުޅަމޑުުލ ިހިރަލްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,345,558                      -                      -                      -            7,345,558 1439

ޮކުޅަމޑުުލ ާގދިއުްފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             3,387,382                      -                      -                      -            3,387,382 1440

ޮކުޅަމޑުުލ ިތަމަރުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,851,821                      -                      -                      -            7,851,821 1441

ޮކުޅަމޑުުލ ވަޭމްނޑޫ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,304,059                      -                      -                      -            7,304,059 1442

ޮކުޅަމޑުުލ ިކނިބޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,130,285                      -                      -                      -            6,130,285 1443

ޮކުޅަމޑުުލ ޮއަމޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,458,429                      -                      -                      -            4,458,429 1444

ަހއުްދްނަމތީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           11,399,217                      -                      -                      -          11,399,217 1445

ަހއުްދްނަމތީ ިއްސޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,857,614                      -                      -                      -            7,857,614 1446

ަހއުްދްނަމތީ ަދނިބޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,030,643                      -                      -                      -            6,030,643 1447

ަހއުްދްނަމތީ ާމަބިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,739,236                      -                      -                      -            5,739,236 1448

ަހއުްދްނަމތީ ުމްނޑޫ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             3,880,748                      -                      -                      -            3,880,748 1449

ަހއުްދްނަމތީ ަކަލިއޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,857,988                      -                      -                      -            6,857,988 1508

ަހއުްދްނަމތީ ަގުމ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދާރ           18,523,961                      -                      -                      -          18,523,961 1450

ަހއުްދްނަމތީ ާމަވުށ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             9,451,972                      -                      -                      -            9,451,972 1451

ަހއުްދްނަމތީ ޮފަނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           13,754,662                      -                      -                      -          13,754,662 1452

ަހއުްދްނަމތީ ާމެމްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,664,178                      -                      -                      -            6,664,178 1454

ަހއުްދްނަމތީ ިހަތޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,737,209                      -                      -                      -            7,737,209 1455

ަހއުްދްނަމތީ ުކަނަހްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,086,804                      -                      -                      -            6,086,804 1456

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             9,783,481                      -                      -                      -            9,783,481 1457

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ޮކަލާމުފށީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,088,343                      -                      -                      -            7,088,343 1458

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ިވިލނިގލީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           14,129,487                      -                      -                      -          14,129,487 1459

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ާމެމްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,494,280                      -                      -                      -            7,494,280 1460

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ިނަލްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,575,398                      -                      -                      -            5,575,398 1461

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ާދްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,332,105                      -                      -                      -            7,332,105 1462

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ެދއަްވޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,460,582                      -                      -                      -            5,460,582 1463

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ޮކނޑޭ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             4,821,182                      -                      -                      -            4,821,182 1464

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ގަެމަނުފިށ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,413,093                      -                      -                      -            8,413,093 1465

ުހަވުދައޮތުޅ ުއުތުރުބރީ ަކނޑުުހުޅޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,613,527                      -                      -                      -            5,613,527 1466

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ައޮތުޅ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           11,591,493                      -                      -                      -          11,591,493 1278

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަމޑަވެލީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,089,030                      -                      -                      -            8,089,030 1467

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ޯހނޑެއޫްދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,957,106                      -                      -                      -            6,957,106 1468

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަނޑެއާްލ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,693,840                      -                      -                      -            6,693,840 1469

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަގއޫްދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             9,974,418                      -                      -                      -            9,974,418 1470

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަރަތަފްނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             5,723,407                      -                      -                      -            5,723,407 1471

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ާވޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             7,346,182                      -                      -                      -            7,346,182 1472

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ިފޯޔރީ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             6,593,661                      -                      -                      -            6,593,661 1473

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ަފެރްސާމޮތޑާ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ             8,028,027                      -                      -                      -            8,028,027 1474

ުހަވުދައޮތުޅ ެދުކުނުބރީ ިތަނޫދ ަކުއްނިސލްގެ ިއާދރާ           24,087,677                      -                      -                      -          24,087,677 1475
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-                         -                           -                         -                      334,991                  372,212             1

-                         -                           -                         225,000             1,500,000               750,000             2

-                         -                           -                         210,000             2,730,000               1,260,000          3

-                         -                           -                         3,200,000          3,200,000               100,000             4

-                         -                           -                         -                      15,750                     315,000             5

-                         -                           -                         430,289             2,868,591               2,549,859          6

-                         -                           -                         125,000             1,875,000               500,000             7

-                         -                           -                         450,000             395,000                  255,000             8

-                         -                           -                         -                      1,128,333               2,000,000          9

-                         -                           -                         1,600,000          1,260,000               1,400,000          10

-                         -                           -                         -                      900,000                  2,100,000          11

-                         -                           -                         250,000             5,000,000               2,500,000          12

-                         -                           -                         2,500,000          1,260,000               1,400,000          13

-                         -                           -                         -                      250,000                  400,000             14

-                         -                           -                         552,000             1,840,000               920,000             15

-                         -                           -                         79,567               530,444                  589,383             16

-                         -                           -                         63,000               420,000                  210,000             17

-                         -                           -                         -                      250,000                  400,000             18

-                         -                           -                         50,000               750,000                  200,000             19

-                         -                           -                         150,000             1,000,000               500,000             20

-                         -                           -                         -                      907,200                  1,008,000          21

-                         -                           -                         -                      364,686                  405,207             22

-                         -                           -                         -                      207,390                  103,695             23

-                      -                           -                      24

597,363                3,982,417                3,657,804             517,796             3,451,973               3,068,421          25

197,032                1,313,547                1,202,830             134,032             893,547                  992,830             26

2,172,420             12,401,100             6,420,300             90,720               604,800                  672,000             27

-                         -                           75,000                  -                      -                           -                      28

20,000,000           20,000,000             20,000,000           316,724             2,111,490               1,876,880          29

-                         596,865                   1,400,000             -                      596,865                  663,183             30

11,250,000           12,500,000             3,799,859             11,250,000        12,500,000             1,250,000          31

-                         200,000                   4,800,000             198,223             1,321,488               1,468,320          32

-                         200,000                   4,800,000             198,223             1,321,488               1,468,320          33

30,840,000           81,257,917             40,703,926           61,680,000        154,200,000           74,016,000        34

30,840,000           81,257,917             40,703,926           -                      8,315,833               7,391,851          35

-                         -                           4,000,000             60,480               403,200                  448,000             36

369,093                2,460,618                2,187,216             369,093             2,460,618               2,187,216          37

156,000                1,040,000                520,000                156,000             1,040,000               520,000             38

34,474                  229,824                   255,360                34,474               229,824                  255,360             39

4,000,000             5,360,000                2,040,000             4,000,000          5,360,000               2,040,000          40

180,708                1,204,717                1,338,574             180,708             1,204,717               1,338,574          41

7,560                     50,400                     400,000                7,560                 50,400                     400,000             42

3,015,000             13,735,000             7,000,000             3,015,000          13,735,000             7,000,000          43

3,100,000             3,100,000                300,000                3,100,000          3,100,000               300,000             44

2,090,000             1,400,000                510,000                2,090,000          1,400,000               510,000             45

185,039                1,233,591                1,370,657             185,039             1,233,591               1,370,657          46

350,000                200,000                   250,000                350,000             200,000                  250,000             47

1,617,017             10,780,113             9,582,322             1,617,017          10,780,113             9,582,322          48

13,548,466           16,004,125             14,225,889             13,548,466        16,004,125             14,225,889         49

-                         201,600                   224,000                -                      201,600                  224,000             50
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1,100,000             2,000,000                900,000                1,100,000          2,000,000               900,000             51

125,000                1,875,000                500,000                  125,000             1,875,000               500,000             52

3,500,000             1,600,000                900,000                  3,500,000          1,600,000               900,000              53

254,428                1,696,188                1,884,654             254,428             1,696,188               1,884,654          54

-                         898,603                   998,448                -                      898,603                  998,448             55

-                         -                           1,000,000             1276 56

700,000                2,000,000                2,500,000             1058 57

-                         200,000                   4,800,000             1233 58

40,000                  520,000                   240,000                1215 59

3,600,000             4,000,000                400,000                1224 60

-                         1,200,000                1,000,000             1233 61

1,800,000             3,600,000                1,200,000             62

-                         250,000                   400,000                1215 63

50,000                  750,000                   200,000                64

150,000                1,000,000                500,000                65

-                         907,200                   1,008,000             66

-                         364,686                   405,207                67

-                         -                           5,000,000             1025 68

1,617,017             10,780,113             5,000,000             1224 69

1,803,667             4,160,150                3,697,911             1224 70

1,803,667             4,160,150                3,697,911             1224 71

2,181,030             3,587,030                3,188,471             1224 72

800,000                1,200,000                1,300,000             1224 73

700,000                18,000,000             4,000,000             1224 74

700,000                18,000,000             4,000,000             1224 75

107,214                714,759                   794,176                1229 76

-                         5,000,000                2,500,000             1215 77

226,233                1,508,220                1,200,000             1215 78

226,233                1,508,220                1,200,000             1215 79

226,233                1,508,220                1,200,000             1215 80

-                         750,000                   750,000                1215 81

-                         750,000                   750,000                1215 82

-                         750,000                   750,000                1215 83

226,233                1,508,220                1,200,000             1215 84

226,233                1,508,220                1,200,000             1215 85

226,233                1,508,220                1,200,000             1215 86

226,233                1,508,220                1,200,000             1215 87

300,000                800,000                   1,200,000             1215 88

-                         750,000                   750,000                1215 89

-                         750,000                   750,000                1215 90

130,127                867,510                   963,900                1215 91

79,380                  529,200                   588,000                1215 92

200,000                500,000                   500,000                1215 93

100,000                200,000                   500,000                1058 94

65,000                  400,000                   465,000                1215 95

65,000                  400,000                   465,000                1215 96

65,000                  400,000                   465,000                1215 97

65,000                  400,000                   465,000                1215 98

65,000                  400,000                   465,000                1215 99

65,000                  400,000                   465,000                1215 100

65,000                  400,000                   465,000                1215 101
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65,000                  400,000                   465,000                1215 102

65,000                  400,000                   465,000                1215 103

200,000                200,000                   300,000                1215 104

450,000                350,000                   300,000                1215 105

148,500                990,000                   660,000                1215 106

148,500                990,000                   660,000                1215 107

148,500                990,000                   660,000                1215 108

148,500                990,000                   660,000                1215 109

-                         1,500,000                500,000                1224 110

-                         -                           350,000                1215 111

-                         -                           250,000                1215 112

-                         -                           200,000                1215 113

-                         -                           200,000                1215 114

-                         -                           150,000                1215 115

1,523,604             4,000,000                1,000,000             1240 116

500,000                2,500,000                1,200,000             1240 117

500,000                2,500,000                1,200,000             1240 118

500,000                2,500,000                1,200,000             1240 119

225,000                1,500,000                750,000                1224 120

100,000                200,000                   500,000                1276 121

-                         375,000                   750,000                1276 122

392,261                2,615,074                1,200,000             1058 123

300,000                2,500,000                1,200,000             1058 124

271,021                1,806,804                1,200,000             1058 125

271,021                1,806,804                1,200,000             1058 126

112,239                1,000,000                1,200,000             1058 127

400,000                1,700,000                890,968                1058 128

-                         348,677                   813,579                1058 129

-                         -                           500,000                1058 130

-                         -                           500,000                1058 131

1,027,993             1,244,791                400,000                1058 132

-                         -                           200,000                1058 133

719,269                4,795,127                1,500,000             1163 134

719,269                4,795,127                1,500,000             1163 135

719,269                4,795,127                1,500,000             1163 136

158,511                1,056,737                1,500,000             1163 137

500,000                2,500,000                1,500,000             1240 138

226,233                1,508,220                1,675,800             1215 139

800,000                4,000,000                5,000,000             1141 140

79,380                  529,200                   588,000                 1215 141

226,233                1,508,220                1,200,000              1215 142

500,000                1215 143

1,200,000             1167 144

500,000                1,000,000                1,100,000             1163 145

160,575,636        439,072,788           283,427,688        117,963,839     279,777,848          158,941,281     
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ި .ޕީ ަރްށތަކްަށ ެބހިފައިވާ ގޮތް  ޕީ .އެސް .އައ
(ައަދުދަތއް ުރފާިޔިއން )

2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ

ޖުމުލަ          8,552,286,773              10,277,182,070          5,045,367,412

ހއ.ތާުރކުނު                  4,405,431                        4,812,545                  5,460,000

ިހނގަުމްނދާ                  2,535,362                        2,852,282                              - ހއ.ތާުރކުުނ ްސކޫލް 2 ކްލްާސޫރމް، ފާހާާނ، ލައްިބަރރީ އަދި ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-SCH040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,535,362                         2,852,282                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     252,000                           504,000                  5,460,000 ހއ.ތާުރކުުނ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC003-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      252,000                            504,000                   5,460,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,618,069                        1,456,263                              - ހއ.ތާުރކުުނ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MIA001-075 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,618,069                         1,456,263                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖުކާުރ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST011-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

2,398,884                  5,291,514                        8,801,162                  ު ހއ.އުލިގަމ

ިހނގަުމްނދާ                  2,735,166                           252,124                              - ހއ.އުލިގަމު ްސކޫލް 8 ކްލްާސޫރމް، ަސއްިންސ ލްެބ، އޭވޫީރމް އަދި ވާަށފާރު  P-SCH036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,735,166                            252,124                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,613,733                        1,452,360                      217,854 ހއ.އުލިގަމު ފްުޓޯބޅަދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-HYS006-013 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,613,733                         1,452,360                      217,854 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,188,471                        3,587,030                  2,181,030 ހއ.އުލިގަމު ަބނދަރު ޮބޑުކުރުމާއި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-HBR065-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,188,471                         3,587,030                   2,181,030 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,263,792                                   -                              - ހއ.އުލިގަމު ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS049-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,263,792                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހއ.ހަޯރފުށި                18,313,260                      19,045,266                              -

ިހނގަުމްނދާ                     980,000                           882,000                              - ހއ.ހަޯރފުށި ޖުވަެނއިލް ޖްަސޓްިސ ުޔންިޓގެ ގޮފި އިމާާރތް ކުރުން  P-PEN013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް  1016

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      980,000                            882,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,174,153                        1,056,737                              - ހއ.ހަޯރފުށި ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT125-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,174,153                         1,056,737                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,244,889                        1,120,400                              - ހއ.ހަޯރފުށި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT071-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,244,889                         1,120,400                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     340,000                           680,000                              - ހއ.ހަޯރފުށި ްސވިމްިނގ ްޓެރކް ޤާއިމުކުރުން  P-SPT346-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      340,000                            680,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     403,200                               362,880                              - ހއ.ހަޯރފުށި ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT347-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      403,200                                362,880                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,814,684                            5,416,519                              - ހއ.ހަޯރފުށީ އެއަރޕޯޓު ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތް ކުރްުނ  P-AIR011-003 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,814,684                         5,416,519                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     323,983                           201,585                              - ހއ.ހަޯރފުށި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              201,585                            323,983                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  7,702,351                        8,665,145                              - ހއ.ހަޯރފުށި މަގު ހެދުން  P-ROD032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,702,351                         8,665,145                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     330,000                           660,000                              - ހއ.ހަޯރފުށި ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL015-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      330,000                            660,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,000,000                                   -                              - ހއ.ހަޯރފުށި ފްެނ ަބްނދުކާުރ ޕްލްާންޓ ގާއިމުކުރުން  P-TRZ006-002 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,000,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖުކާުރ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST011-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހއ.މޮޅަދޫ                  4,589,011                        3,509,774                              -

ިހނގަުމްނދާ                     442,177                           127,959                              - ހއ.މޮޅޫަދ ްސކޫލް 3 ކްލްާސޫރމް  P-SCH125-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      442,177                            127,959                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     631,523                           568,370                              - ހއ.މޮޅޫަދ ިސއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT162-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      631,523                            568,370                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,014,471                                   -                              - ހއ.މޮޅޫަދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,014,471                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,500,840                            2,813,445                              - ހއ.މޮޅޫަދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAS078-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,500,840                             2,813,445                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ހއ.އިހަވްަނދޫ                34,558,044                      48,708,945                  7,788,347

ައަލްށފަށާ                     900,000                        2,000,000                  1,100,000 ހއ.އިހަވްަނޫދ ްސކޫލް 4  ބުރި އިމާާރތް  P-SCH189-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      900,000                         2,000,000                   1,100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,556,514                        2,876,078                              - ހއ.އިހަވްަނޫދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,556,514                         2,876,078                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 7,338,354                        8,255,648                  1,238,347 ހއ.އިހަވްަނޫދ އައު ޮހްސޕިޓަލް   P-HLT126-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,338,354                         8,255,648                   1,238,347 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     166,941                           150,247                              - ހއ.އިހަވްަނޫދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      166,941                            150,247                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     805,743                           725,169                              - ހއ.އިހަވްަނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      805,743                            725,169                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  7,950,460                        8,944,267                              - ހއ.އިހަވްަނޫދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC002-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,950,460                         8,944,267                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,860,032                        3,217,536                  4,200,000 ހއ.އިހަވްަނޫދ މަގު ހެދުން  P-ROD051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,860,032                         3,217,536                   4,200,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,480,000                        5,040,000                  1,250,000 ހއ.އިހަވްަނޫދ މްަސ ަރއްކާކާުރ ފިެސލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން  P-FIS028-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,480,000                         5,040,000                   1,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  7,500,000                          17,500,000                              - ހއ. އިހަވްަނޫދގައި މްަސގްަނަނ ެސްނޓަެރއް ގާއިމް ކުރުން  P-FIS030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,500,000                           17,500,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހއ.މަާރްނދޫ                  7,695,341                        8,147,635                20,937,938

ިހނގަުމްނދާ                     477,847                           160,062                              - ހއ.މަާރްނޫދ ްސކޫލް 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      477,847                            160,062                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     167,145                           150,430                              - ހއ.މަާރްނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      167,145                            150,430                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     420,000                           378,000                              - ހއ.މަާރްނޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ވާަށފާރު އަދި ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT351-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      420,000                            378,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ައަލްށފަށާ                  3,188,471                        3,587,030                  2,181,030 ހއ.މަާރްނޫދ ަބނދަރު ޮބޑުކުރުން  P-HBR170-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,188,471                         3,587,030                   2,181,030 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,441,878                        3,872,113                18,756,908 ހއ.މަާރްނޫދގައި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

18,756,908                 3,872,113                         3,441,878                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހއ.ތަކްަނދޫ                  5,444,194                        6,053,843                19,186,339

ިހނގަުމްނދާ                     315,000                           283,500                              - ހއ.ތަކްަނޫދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT062-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      315,000                            283,500                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,314,128                        2,603,394                              - ހއ.ތަކްަނޫދ ެނރު ފައިކަށި އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR068-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,314,128                         2,603,394                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,815,066                        3,166,949                19,186,339 ހއ.ތަކްަނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS093-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

19,186,339                 3,166,949                         2,815,066                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

2,052,981                  8,114,715                            11,752,636                ު ހއ.އުތީމ

ިރެޓްނަޝން                     242,227                                       -                              - ހއ.އުތީމު ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް ންިނމުން  P-SCH130-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

-                              -                                        242227 ދިވިެހ ަސުރާކރު  ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     115,290                           103,761                              - ހއ.އުތީމު ިސއްހީމަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HLT158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      115,290                            103,761                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,675,800                        1,508,220                      226,233 ހއ.އުތީމު ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT315-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,675,800                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,000,000                                   -                              - ހއ.އުތީމު ެނރުފައިކަށި އަޕްގޭްރޑްކުރްުނ  P-HBR148-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,000,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,979,319                        2,226,734                              - ހއ.އުތީމު ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,979,319                             2,226,734                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                            3,500,000                  1,826,748 ހއ.އުތީމު މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ037-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                             3,500,000                   1,826,748 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     640,000                           576,000                              - ހއ.އުތީމު ޮބޑުތަކުރުފްާނ ހަދާނީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SOC003-001 ަސާޤފީ ަތިރަކ ަރއާްކެތިރުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު  1271

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      640,000                            576,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     100,000                           200,000                              - ހއ.އުތީމު ދާރުލް އާާސރު ގާއިމްކުރްުނ  P-SOC046-001 ަސާޤފީ ަތިރަކ ަރއާްކެތިރުކާރ ަޤުއމީ ަމުރަކޒު  1271

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,000                            200,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހއ.މަުރއިދޫ                  7,168,161                        8,805,709                12,395,476

ިހނގަުމްނދާ                     169,538                           152,584                              - ހއ.މަުރއޫިދގައި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު އެޅުން  P-SPT262-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      169,538                            152,584                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,152,732                        4,671,823                              - ހއ.މަުރއޫިދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR066-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,152,732                         4,671,823                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,645,891                        1,481,302                11,895,476 ހއ.މަުރއޫިދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

11,895,476                 1,481,302                         1,645,891                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        2,500,000                      500,000 ހއ.މަުރއޫިދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ049-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         2,500,000                      500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހއ.ާބަރށް                  4,707,888                        4,621,675                        94,057

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     696,721                           627,049                        94,057 ހއ.ާބަރްށ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC054-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      696,721                            627,049                        94,057 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     100,000                           200,000                              - ހއ.ާބަރްށ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT172-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,000                            200,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     249,614                           499,228                              - ހއ.ާބަރުށ ފްުޓަސލްދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT231-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      249,614                            499,228                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     147,000                           132,300                              - ހއ.ާބަރުށ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SPT231-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      147,000                                132,300                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     851,993                               766,794                              - ހއ.ާބަރުށ ެނރު ފްުނކުރުން  P-HBR064-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      851,993                                766,794                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,665,210                            1,498,689                              - ހއ.ާބަރުށ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              1,498,689                             1,665,210                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     840,000                           756,000                              - ހއ.ާބަރްށ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން  P-WST001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              756,000                            840,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     157,350                           141,615                              - ހއ.ާބަރުށ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު އިމާާރތް  P-CRT002-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      157,350                            141,615                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަސއިޓުތައް މާަރމާތުކުރުމާއި ަސއްިޓ މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  P-CLT002-001  ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

ހއ.ދިއްދޫ                57,053,488                      69,023,226                18,837,833

ިރެޓްނަޝން                     354,476                                   -                              - ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ޮއފްީސ އަދި 12 ކްލްާސ ޫރމް އިމާާރތް  P-SCH039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      354,476                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,815,589                        6,438,806                              - ހއ.ދިއޫްދ ޫޖނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން  P-UNI007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1129

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,815,589                             6,438,806                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  6,115,295                            6,879,707                  1,031,956 ހއ.ދިއޫްދ އައު ޮހްސޕިޓަލް އިމާާރތް  P-HLT124-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,115,295                             6,879,707                   1,031,956 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                           400,000                        65,000 ހއ.ދިއޫްދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT252-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                            400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,674,994                        1,935,714                      226,233 ހއ.ދިއޫްދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ިސޑަިބރި އާއި ލައިޓްިނގ P-SPT264-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      474,994                            427,494                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,674,994                        1,935,714                      226,233 ހއ.ދިއޫްދ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT264-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     753,851                           678,466                              - ހއ.ދިއޫްދގައި ަރްސމީ ފާލަމެއް އެޅުން  P-HBR043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      753,851                            678,466                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  6,768,864                        7,614,972                              - ހއ.ދިއޫްދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR067-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,768,864                             7,614,972                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,855,000                            7,710,000                  1,927,500 ހއ.ދިއޫްދ 5 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ ންިނމުން  P-HOU025-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,855,000                             7,710,000                   1,927,500 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,091,243                        9,102,648                              - ހއ.ދިއޫްދގައި 75 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,091,243                         9,102,648                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                16,288,776                      18,324,873                  4,275,000 ހއ.ދިއޫްދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 16,288,776                       18,324,873                   4,275,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  7,660,800                        8,618,400                              - ހއ.ދިއޫްދ މަގު ހެދުން  P-ROD047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,660,800                         8,618,400                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     999,600                           899,640                              - ހއ.ދިއޫްދ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން  P-WST020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              899,640                                999,600                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     210,000                               420,000                11,312,144 ހއ.ދިއޫްދ އްިސލާމިކް ެސްނޓަެރއް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ018-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                                420,000                 11,312,144 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މަގުހެދުމުގެ މްަޝޫރއުތައް ކުރިއްަށ ގްެނދާ ަރްށަރުށގެ މަގަުބއްތި ޖެހުން  P-HTE158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ހއ.ކެލާ                16,277,412                      21,971,720                52,199,798

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,132,133                        2,398,650                      359,798 ހއ.ކެލާ ްސކޫލް 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH175-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,132,133                         2,398,650                      359,798 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     397,601                           177,841                              - ހއ.ކެލާ ަޝއިޚް އްިބާރހިމް ްސކޫލް ހޯލް އަދި ކްލްާސޫރމް  P-MOE051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      397,601                            177,841                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,503,149                        9,566,042                              - ހއ.ކެލާ ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT075-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,503,149                         9,566,042                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     135,464                           121,918                              - ހއ.ކެލާ ފްުޓޯބޅަދަނޑުގެ ިސޑަިބރި ހެދުން  P-SPT280-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      135,464                            121,918                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     325,000                        5,200,000                      975,000 ހއ.ކެލާ ފްުޓޯބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT394-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      325,000                         5,200,000                      975,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                           400,000                        65,000 ހއ.ކެލާ ވޮލީކްޯޓ ތަަރއްޤިކުރުން  P-SPT443-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                            400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     783,851                           705,466                              - ހއ.ކެލާ ަބނދަރު ހެދްުނ - ފްޭސ 2 P-HBR044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      783,851                                705,466                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,300,000                            1,200,000                      800,000 ހއ.ކެލާ ެނރު ފްުނކުރުމާއި ޭބރުތޮށި ހެދުން  P-HBR044-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,300,000                             1,200,000                      800,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     288,000                           576,000                50,000,000 ހއ.ކެލާ މަގު ހެދްުނ ( ޑިޒައްިނކުރުން )  P-ROD001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      288,000                            576,000                 50,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,211,448                        1,090,303                              - ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން  P-WST022-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,090,303                         1,211,448                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     595,000                           535,500                              - ހއ.ކެލާ ދަނޑުވެރްިނގެ މާރުކްޭޓ އިމާާރތްކުރުން  P-FIS011-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      595,000                            535,500                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     140,766                                   -                              - ހއ.ކެލާ މްަސމާރުކްޭޓ އިމާާރތްކުރުން  P-FIS012-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      140,766                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މައިކޯްރ ގްރިޑް ޑެީސލޭިނަޝްނ ޕްލްާންޓ  P-WAT024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަސއިޓުތައް މާަރމާތުކުރުމާއި ަސއްިޓ މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  P-CLT002-001  ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

ހއ.ވަަށފަރު                  6,268,929                        6,619,673                20,235,452

ިރެޓްނަޝން                     303,800                                   -                              - ހއ.ވަަށފަރު ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT062-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      303,800                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  5,560,249                        6,255,281                20,235,452 ހއ. ވަަށފަރު ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  P-WAS071-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,560,249                         6,255,281                 20,235,452 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     404,880                           364,392                              - ހއ.ވަަށފަރު މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-CRT013-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      404,880                            364,392                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހއ.ފިއްލަދޫ                  7,785,193                        8,281,392                  2,841,856

ެޓްނޑިަރްނގ                 3,507,296                        3,945,708                      591,856 ހއ.ފިއްލޫަދ ްސކޫލް ހޯލް  P-SCH038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,507,296                         3,945,708                      591,856 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     158,229                                   -                              - ހއ.ފިއްލޫަދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      158,229                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     472,842                               425,557                              - ހއ.ފިއްލޫަދ ިސއްހީ މަރުކަޒު ވާަށފާރު ޭރުނން  P-HLT151-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      472,842                                425,557                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     100,800                               201,600                              - ހއ.ފިއްލޫަދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT025-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              201,600                                100800  ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,298,240                        2,585,520                  2,250,000 ހއ.ފިއްލޫަދ ަބނދަރު މަގު ހެދުން  P-ROD033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,298,240                         2,585,520                   2,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,247,786                        1,123,007                              - ހއ.ފިއްލޫަދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS077-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,247,786                         1,123,007                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ހަނިމާދޫ                48,260,762                      70,718,511                20,711,697

ައަލްށފަށާ                     510,000                        1,690,000                  1,800,000 ހދ.ހަނިމޫާދ ްސކޫލް 04 ކްލްާސޫރމް އަދި ްސކޫލް އަޕްގޭްރޑްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް  P-SCH190-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      510,000                         1,690,000                   1,800,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,200,000                           330,000                              - ހދ.ހަނިމޫާދ ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT127-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                   2,200,000                            330,000                              - ޯލނު 

ައަލްށފަށާ                        40,000                             35,000                              - ހދ.ހަނިމޫާދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC080-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        40,000                              35,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     227,234                                   -                              - ހދ.ހަނިމޫާދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT074-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      227,234                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    437,500                        1,200,000                      180,000 ހދ.ހަނިމޫާދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގައި ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-SPT074-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      437,500                         1,200,000                      180,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     730,000                        1,460,000                              - ހދ.ހަނިމޫާދ ފަތާ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-SPT075-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      730,000                         1,460,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     380,000                           760,000                              - ހދ.ހަނިމޫާދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT321-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      380,000                            760,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                20,987,410                      23,917,406                  3,311,697 ހދ.ހަނިމޫާދ އްިނޓަރޭނަޝަނލް އެއަރޕްޯޓ ތަަރއްޤީކުރުން  P-AIR001-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 19,624,871                       22,077,979                   3,311,697 ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   1,362,539                         1,839,427                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                  1,086,711                           978,040                              - ހދ.ހަނިމޫާދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,086,711                            978,040                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                18,504,000                      38,550,000                15,420,000 ހދ.ހަނިމޫާދ 100 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ ންިނމުން  P-HOU021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 18,504,000                       38,550,000                 15,420,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     391,029                           243,926                              - ހދ.ހަނިމޫާދ މަގު ހެދުން  P-HTE061-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      391,029                            243,926                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,040,057                                       -                              - އްެނހްޭންސމްަންޓ ޮއފް އެގްރިކަލްޗަރ ަސޕްޯޓ ަސރވަިސްސ އްެނޑް ކޮމިއުނިޓީ ލްިނކޭޖަސް  P-FIS021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ިއްނޑިއާ                   1,040,057                                        -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ިރެޓްނަޝން                     147,000                               132,300                              - ހދ.ހަނިމޫާދ އެގްރިކަލްޗަރ ެސްނޓަރުގައި މަލްޓި ޕާރޮޕްސ ލޮެބަރޓަރީ ފިެސލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން  P-FIS023-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      147,000                                132,300                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,579,821                            1,421,839                              - ހދ.ހަނިމޫާދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,579,821                             1,421,839                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މަގުހެދުމުގެ މްަޝޫރއުތައް ކުރިއްަށ ގްެނދާ ަރްށަރުށގެ މަގަުބއްތި ޖެހުން  P-HTE158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ފިނޭ                11,080,668                      12,410,120                  3,059,979

ެޓްނޑިަރްނގ                 3,019,730                        3,397,197                      509,579 ހދ.ފޭިނ ްސކޫލް އައު އިމާާރތް  P-SCH044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,019,730                         3,397,197                      509,579 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    550,000                        1,100,000                      165,000 ހދ.ފޭިނ ހެލްތު ެސްނޓަރު ވާަށ ފާރު ޭރުނން  P-HLT069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      550,000                         1,100,000                      165,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,100,000                        1,000,000                      500,000 ހދ.ފޭިނ ހެލްތު ެސްނޓަރު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT204-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,100,000                         1,000,000                      500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,489,600                            1,340,640                              - ހދ.ފޭިނ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,489,600                             1,340,640                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     246,483                               492,967                              - ހދ.ފޭިނ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT251-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      246,483                            492,967                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 3,875,318                        4,359,733                  1,885,400 ހދ.ފޭިނ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR129-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,875,318                         4,359,733                   1,885,400 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     799,537                           719,583                              - ހދ.ފޭިނ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS075-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              719,583                            799,537                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ހދ.ަނއިވާދޫ                13,136,792                      13,895,049                  2,972,272

ިހނގަުމްނދާ                  2,240,000                        2,520,000                              - ހދ.ަނއިވޫާދ ްސކޫލް ހޯލް  P-SCH041-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,240,000                         2,520,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                        66,860                                   -                              - ހދ.ަނއިވޫާދ ްސކޫލް ވާަށފާރު ޭރުނން  P-SCH117-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        66,860                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     147,000                           132,300                              - ހދ.ަނއިވޫާދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT317-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      147,000                            132,300                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                               400,000                        65,000 ހދ.ަނއިވޫާދ ވޮލީ ކްޯޓ ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT442-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                                400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    100,800                               201,600                        30,240 ހދ.ަނއިވޫާދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT026-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

30,240                        201,600                                100,800                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 7,168,000                        8,064,000                  2,877,032 ހދ.ަނއިވޫާދ ަބނދަރު މާަރމާތުކުރުން  P-HBR046-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,168,000                         8,064,000                   2,877,032 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     513,260                                   -                              - ހދ.ަނއިވޫާދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE102-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      513,260                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,435,872                        2,577,149                              - ހދ.ަނއިވޫާދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,435,872                         2,577,149                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ހިރިމަަރދޫ                  4,504,587                            4,101,534                17,304,908

ައަލްށފަށާ                     813,579                           348,677                              - ހދ.ހިރިމަަރޫދ ްސކޫލް 2 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތްކުރުން  P-SCH215-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      813,579                            348,677                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    147,000                           132,300                        19,845 ހދ.ހިރިމަަރޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT316-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      147,000                            132,300                        19,845 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,915,334                        2,154,750                17,285,063 ހދ.ހިރިމަަރޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

17,285,063                 2,154,750                         1,915,334                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,628,674                        1,465,807                              - ހދ.ހިރިމަަރޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,628,674                         1,465,807                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ޮނޅިވަަރްނފަރު                10,344,166                      18,408,739                  4,044,453

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        1,000,000                      112,239 ހދ.ޮނޅިވަަރްނފަރު ްސކޫލް އައު އިމަާރތް  P-SCH213-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,000,000                      112,239 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    210,000                           500,000                        75,000 ޒްޯނ 1 މޭެނޖްމްަންޓ ޮއފްީސ އަދި ވެއަރ ހައްުނ ހެދުން  P-HLT099-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                                500,000                        75,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  7,710,000                          15,420,000                              - ހދ.ޮނޅިވަަރްނފަރު 100 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ ންިނމުން  P-HOU019-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,710,000                       15,420,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    168,000                           250,000                  3,750,000 ހދ.ޮނޅިވަަރްނފަރު މަގު ހެދުން  P-ROD034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      168,000                            250,000                   3,750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    794,176                           714,759                      107,214 ހދ.ޮނޅިވަަރްނފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން  P-WST028-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

107,214                      714,759                            794,176                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     261,990                           523,980                              - ހދ.ޮނޅިވަަރްނފަރު ގަބުރްުސތްާނ ވާަށފާރު ޭރުނން  P-SOC056-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      261,990                            523,980                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިރެޓްނަޝން  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ޮނޅިވަަރމު                  4,277,973                        4,586,888                      591,716

ިރެޓްނަޝން                     377,777                                   -                              - ހދ.ޮނޅިވަަރމް ްސކޫލުގައި 5 ކްލްާސޫރމް  P-SCH009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      377,777                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,143,502                        2,411,439                      361,716 ހދ.ޮނޅިވަަރމް ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,143,502                             2,411,439                      361,716 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     103,695                                       -                              - ހދ.ޮނޅިވަަރމް ކުޑަކުދްިނގެ ޕާރކު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC057-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      103,695                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     350,000                           315,000                              - ހދ.ޮނޅިވަަރމް ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT079-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                            315,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    437,500                        1,100,000                      165,000 ހދ.ޮނޅިވަަރމް ފުޓޯުބޅަދަނޑުގައި ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-SPT079-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      437,500                         1,100,000                      165,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                           400,000                        65,000 ހދ.ޮނޅިވަަރމް ވޮލީ ކްޯޓ ތަަރއްޤިކުރުން  P-SPT448-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                            400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     400,499                           360,449                              - ހދ.ޮނޅިވަަރމް ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,499                            360,449                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ެނއްލައިދޫ                  7,282,817                        1,611,786                              -

ިރެޓްނަޝން                     105,812                                       -                              - ހދ.ެނއްލައޫިދ ްސކޫލް 2 ކްލްާސޫރމް  P-SCH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      105,812                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,680,000                               756,000                              - ހދ.ެނއްލައޫިދ ހެލްތް ެސްނޓަރ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT145-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,680,000                                756,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,194,436                           214,998                              - ހދ.ެނއްލައޫިދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT076-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,194,436                            214,998                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,423,974                           640,788                              - ހދ.ެނއްލައޫިދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT064-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              640,788                            1,423,974                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                  1,736,815                                   -                              - ހދ.ެނއްލައޫިދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,736,815                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,141,780                                   -                              - ހދ.ެނއްލައޫިދ ކުނި މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-WST004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              -                                    1,141,780                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ކުރިނބީ                12,995,940                          17,243,359                  4,135,253

ައަލްށފަށާ                     200,000                           750,000                        50,000 ހދ.ކުރިނބި ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HLT199-002 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                            750,000                        50,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        1,508,220                      226,233 ހދ.ކުރިނބި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT018-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     500,000                        1,000,000                      150,000 ހދ.ކުރިނބީ ވޮލީކޯޓު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT430-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         1,000,000                      150,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  9,920,378                      12,927,133                  3,709,020 ހދ.ކުރިނބީ ަބނދަރު ހެދުން  P-HTE011-073 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,920,378                       12,927,133                   3,709,020 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,175,562                        1,058,006                              - ހދ.ކުރިނބީ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS002-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              1,058,006                         1,175,562                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ވައިކަަރދޫ                13,865,539                      10,682,905                      604,234

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,111,971                        1,233,591                      185,039 ހދ.ވައިކަަރޫދ ްސކޫލް މަލްޓިޕަރޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH176-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,111,971                         1,233,591                      185,039 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  3,614,527                           181,090                        27,163 ހދ.ވައިކަަރޫދ ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH002-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,614,527                            181,090                        27,163 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,091,546                           122,799                              - ހދ.ވައިކަަރޫދ ހެލްތު ެސްނޓަރ އެކްްސެޓްނަޝން  P-MOH007-056 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,091,546                            122,799                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     927,722                           119,279                        17,892 ހދ.ވައިކަަރޫދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-SPT019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      927,722                            119,279                        17,892 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     728,000                           327,600                        49,140 ހދ.ވައިކަަރޫދ ވޮލީކޯޓު ގާއިމްކުރުން  P-SPT331-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      728,000                            327,600                        49,140 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,300,000                        4,875,000                      325,000 ހދ.ވައިކަަރޫދ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT391-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,300,000                         4,875,000                      325,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,911,773                        3,823,546                              - ހދ.ވައިކަަރޫދ ަބނދަރު ަސަރހައްދުގައި ފްެނ ހްިނދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-DRG008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,911,773                         3,823,546                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     180,000                                   -                              - ހދ.ވައިކަަރޫދ މްަސމާރުކްޭޓ އިމާާރތްކުރުން  P-FIS002-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      180,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ކުޅުދުއްފުށި              124,380,923                    155,339,212                35,963,000

ިހނގަުމްނދާ                     290,887                           581,774                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފަަޔރ ްސޭޓަޝްނ ވެހިކަލް ގާަރޖް އެކްްސެޓްނަޝން  P-NSC004-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދާިފއީ ާބރު  1013

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      290,887                            581,774                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     120,000                           112,000                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަަނލް އިމަރޖްެނީސ ޮއޕޭަރަޝްނ ެސްނޓަރ ގާއިމްކުރުން  P-OTH011-001 ެނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1014

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      120,000                            112,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,370,657                        1,233,591                      185,039 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދްީނ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތްކުރުން  P-SCH153-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,370,657                         1,233,591                      185,039 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     400,000                        1,244,791                  1,027,993 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އައު ްސކޫލް އިމާާރތްކުރުން  P-SCH217-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                         1,244,791                   1,027,993 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                           200,000                      100,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދްީނ ްސކޫލް ެސްނ ުޔންިޓ ޤާއިމުކުރުން  P-SCH218-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                            200,000                      100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,925,842                        2,166,573                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދްީނ ްސކޫލް 8 ކްލްާސ ޫރމް އިމާާރތް  P-MOE001-064 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,925,842                         2,166,573                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     550,000                        1,100,000                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ .ީސ ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-SCH103-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      550,000                         1,100,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     657,900                           592,110                        88,816 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދްީނ ްސކޫލް 8 ކްލްާސ ޫރމް އިމާާރތް  P-SCH104-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      657,900                            592,110                        88,816 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     302,400                           604,800                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ްސޭޓްޓ ޮއފް އާރްޓ ޓިވްެޓ އްިންސޓިޓިއަުޝްނ ގާއިމްކުރްުނ  P-SCH118-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1129

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      302,400                            604,800                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     474,948                           427,453                              - ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގައި އީ .އާާރއި އިތުރު 10 ކްޮނަސލޭްޓަޝްނ ޫރމްހެދުން  P-HLT082-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      474,948                            427,453                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,821,728                        3,174,444                      476,167 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަަނވެށި ގާއިމުކުރުން  P-MOH122-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,821,728                         3,174,444                      476,167 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                11,731,972                        6,526,771                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ާޓިޝއަރީ ޮހްސޕިޓަލް ތަަރއްގީކުރުން  P-HLT033-002 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 11,731,972                         6,526,771                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     610,000                        1,220,000                              - ފިޒިއޯތަެރޕީ އިމާާރތް ޮބޑުކުރުން  P-HLT102-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      610,000                         1,220,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,800,000                           510,000                        76,500 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ާޓިޝއަރީ ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް   P-HLT141-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ުކވިެއތު                   6,800,000                            510,000                        76,500 ޯލނު 

ެޓްނޑިަރްނގ                 4,300,000                        4,400,000                      880,000 ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގައި ްސޕީޗް ތަެރޕީ ުޔންިޓ ޤާއިމުކުރުން  P-HLT168-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިއާ                   3,100,000                         4,400,000                      880,000 ިހޭލ ެއހީ 

ައަލްށފަށާ                  4,992,828                                       -                              - ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގެ ޮއޕޭަރަޝްނ ތީއޭޓަރގެ ލެޑް ޖެހުން  P-HLT174-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,992,828                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,700,000                            1,300,000                              - ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގެ މްެނޓަލް ހެލްތް ވޯޑެއް ގާއިމް ކުރުން  P-HLT182-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,700,000                             1,300,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                                 90,000                              - ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގައި ކީމޯ ތަެރޕީ ވޯޑް ގާއިމްކުރުން  P-HLT183-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                                  90,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     200,000                                       -                              - ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގައި ކުޑަކުދްިނަންށ ހާއަްސ އޯ .ޕީ .ޑީ ގާއިމުކުރުން  P-HLT192-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     262,230                           236,007                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT081-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      262,230                            236,007                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,616,000                        1,717,000                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ިސްނތެޓިކް ްޓެރކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT220-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   1,616,000                         1,717,000                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     238,325                           214,492                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT233-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      238,325                            214,492                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,549,184                        1,742,832                      261,425 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އްިނޑޯރ ކޮމްޕްލެކްްސ ގާއިމުކުރުން  P-SPT327-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,549,184                         1,742,832                      261,425 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     325,000                        5,200,000                      975,000 ު ) ގައި ާޓރފް އެޅްުނ  ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފްުޓޯބޅަ ( ހަިރފްުސ ދަނޑ P-SPT408-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      325,000                         5,200,000                      975,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     588,000                           529,200                        79,380 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އްިނޑޯރ ެބޑްމްިނޓްަނ ހޯލް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT439-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      588,000                            529,200                        79,380 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                           500,000                      200,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ްސކޭޓްިނގ ޕާކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT440-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                            500,000                      200,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,729,406                            9,820,581                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕްޯޓ ަސަރހައްދު ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT080-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,729,406                             9,820,581                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     819,000                               737,100                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފްެނހްިނދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-DRG007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      819,000                            737,100                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    950,000                        1,500,000                      750,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ަރްސމީ ފާލްަނ ހެދުން  P-HBR107-000 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      950,000                         1,500,000                      750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                        5,000,000                              - ކުޅުދުއްފުށީ ޖެޓީ އެކްްސެޓްނަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-HBR145-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                         5,000,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,626,000                        1,927,500                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 105 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ ންިނމުން  P-HOU022-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,626,000                         1,927,500                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                40,703,926                      81,257,917                30,840,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި 400 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 40,703,926                       81,257,917                 30,840,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    168,000                           151,200                        22,680 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޮއފްީސ ކޮމްޕްލެކްްސ އިމާާރތްކުރުން  P-OFF005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      168,000                            151,200                        22,680 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                16,905,490                      19,018,676                              - ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގު ހެދްުނ - ފްޭސ 2 P-ROD035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 16,905,490                       19,018,676                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     151,200                           302,400                              - ކުޅުދުއްފުށި ިސޓީ ކައްުނިސލް އައު އިމާާރތް  P-LCL030-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      151,200                            302,400                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މަގުހެދުމުގެ މްަޝޫރއުތައް ކުރިއްަށ ގްެނދާ ަރްށަރުށގެ މަގަުބއްތި ޖެހުން  P-HTE158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ކުމްުނދޫ                14,933,114                      25,398,294                38,921,740

ިހނގަުމްނދާ                  2,731,660                        3,073,117                              - ހދ.ކުމްުނޫދ ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމް  P-SCH120-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,731,660                         3,073,117                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     840,000                           756,000                              - ހދ.ކުމްުނޫދ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާާރތް  P-HLT118-001 ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1167

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      840,000                            756,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    400,000                           250,000                              - ހދ.ކުމްުނޫދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-SOC065-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                            250,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        1,508,220                      226,233 ހދ.ކުމްުނޫދ ާޓރފް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT060-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     233,511                           467,021                              - ހދ.ކުމްުނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT276-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      233,511                            467,021                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,879,587                        3,239,535                              - ހދ.ކުމްުނޫދ ެނރު ހެދްުނ  P-HBR069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,879,587                         3,239,535                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  3,000,000                          12,000,000                12,000,000 ހދ.ކުމްުނޫދ ަބނދަރު ތަަރއްޤީކުރްުނ - ފްޭސ 2 P-HBR151-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,000,000                           12,000,000                 12,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,648,356                            4,104,401                26,695,507 ހދ.ކުމްުނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,648,356                             4,104,401                 26,695,507 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ޭނކެުރްނދޫ                27,079,353                      30,278,781                20,597,320

ިހނގަުމްނދާ                14,570,955                      16,392,324                17,500,000 ހދ.ޭނކެުރްނޫދ ކެަރކަްޝްނ ފިެސލިޓީ ގާއިމުކުރުން  P-PEN012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް  1016

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 14,570,955                       16,392,324                 17,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,500,000                        2,000,000                      700,000 ހދ.ޭނކެުރްނޫދ މަލްޓިޕާޕްަސ ހޯލް ގާއިމުކުރުން  P-SCH109-003 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,500,000                         2,000,000                      700,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                        59,444                                   -                              - ހދ.ޭނކެުރްނޫދ ްސކޫލު ވާަށފާރު ޭރުނން  P-SCH109-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        59,444                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,480,000                        5,040,000                              - ހދ.ޭނކެުރްނޫދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް  P-SCH109-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,480,000                         5,040,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     157,500                               141,750                              - ހދ.ޭނކެުރްނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ( ޓަރފް )  ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT132-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      157,500                                141,750                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     233,511                               467,021                              - ހދ.ޭނކެުރްނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT277-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      233,511                                467,021                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     200,000                               750,000                        50,000 ހދ.ޭނކެުރްނޫދ ހްޭނޑް ޯބލް ކްޯޓ ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT392-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                                750,000                        50,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,877,943                            5,487,686                  2,347,320 ހދ.ޭނކެުރްނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR132-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,877,943                         5,487,686                   2,347,320 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.މަކުުނދޫ                11,813,138                      13,306,730                              -

ިހނގަުމްނދާ                  2,520,408                        2,835,459                              - ހދ.މަކުުނޫދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH110-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,520,408                         2,835,459                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  7,914,730                        8,904,071                              - ހދ.މަކުުނޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,914,730                         8,904,071                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     310,000                           620,000                              - ހދ.މަކުުނޫދ ހޭްނޑޯްބލް ކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT278-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      310,000                            620,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                        60,000                             40,000                              - ހދ.މަކުުނޫދ އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT413-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        60,000                                  40,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,008,000                               907,200                              - ހދ.މަކުުނޫދ ދޯނި އެހެލާ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-HBR006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,008,000                                907,200                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ައަލްށފަށާ  އެކަިރްށތަކުގައި އެއަރޕްޯޓ ޓަަރއްގީކުރުން  P-AIR012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ހދ.ކުނބުރުދޫ                     978,663                        6,697,126                              -

ައަލްށފަށާ                     978,663                        6,697,126                              - ހދ. ކުނބުރުޫދ އަދި ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖްކާުރ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރުމަށް  P-WST055-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              6,697,126                             978,663                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

1,030,733                  8,486,926                            7,537,900                  ު ށ.ކަނޑިތީމ

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,827,107                        2,055,495                      308,324 ށ.އަތޮޅު މަދަރާުސ މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,827,107                         2,055,495                      308,324 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,280,942                        4,816,060                      722,409 ށ.ކަނޑިތީމު ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,280,942                         4,816,060                      722,409 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     164,178                           147,760                              - ށ.ކަނޑިތީމު އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT175-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      164,178                            147,760                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     339,057                           305,151                              - ށ.ކަނޑިތީމުގައި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު އެޅުން  P-SPT225-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      339,057                            305,151                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     298,642                           597,284                              - ށ.ކަނޑިތީމު ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT299-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      298,642                                597,284                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     627,974                               565,176                              - ށ.ކަނޑިތީމު ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              565,176                            627,974                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ށ.ޫނމަރާ                  5,996,837                      38,717,069                  2,333,687

ިހނގަުމްނދާ                     139,271                           125,344                              - ށ.ޫނމާަރ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް އަދި ްސާޓފޫްރމް  P-MOE052-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      139,271                            125,344                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     130,161                           117,145                              - ށ.ޫނމާަރ ިސއްހީމަރުކަޒުގައި ލޯެބްޓރީއެއް ގާއިމްކުރުން  P-HLT153-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      130,161                            117,145                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  3,750,000                      36,250,000                  2,000,000 ށ.ޫނމާަރ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރްުނ  P-HBR146-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,750,000                       36,250,000                   2,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,977,405                        2,224,580                      333,687 ށ.ޫނމާަރގެ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS079-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,977,405                         2,224,580                      333,687 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.ގޮއިދޫ                13,555,259                          17,062,167                28,095,413

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,717,394                        1,932,069                      289,810 ށ.ގޮއޫިދ ްސކޫލް 8 ކްލްާސޫރމް  P-SCH126-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,717,394                         1,932,069                      289,810 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,280,942                        4,816,060                      722,409 ށ.ގޮއޫިދ ިސއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާާރތް  P-HLT059-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,280,942                         4,816,060                      722,409 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                        3,500,000                  5,000,000 ށ. ގޮއޫިދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HBR158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         3,500,000                   5,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  6,056,923                        6,814,038                22,083,194 ށ.ގޮއޫިދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,056,923                         6,814,038                 22,083,194 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖުކާުރ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST011-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.ފޭދޫ                  2,169,104                        1,329,069                        95,700

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    456,886                           411,197                        61,680 ށ.ފޫޭދ ްސކޫލް ލައްިބަރރީ އަދި ަސއްިންސ ލްެބ އިމާާރތް  P-SCH151-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      456,886                            411,197                        61,680 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     346,760                                   -                              - ށ.ފޫޭދ ްސކޫލް 8 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH098-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      346,760                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     115,069                               103,562                              - ށ.ފޫޭދ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT115-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      115,069                                103,562                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     117,600                           105,840                        15,876 ށ.ފޫޭދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT349-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      117,600                            105,840                        15,876 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     652,789                           587,510                              - ށ.ފޫޭދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑް އަދި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-HBR011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      652,789                            587,510                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    480,000                           120,960                        18,144 ށ.ފޫޭދ މޫދްަށއޭެރ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-SOC069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      480,000                            120,960                        18,144 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

1,935,778                  13,516,129                          9,167,767                  ި ށ.ބިލެތްފަހ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  3,425,665                        3,853,873                      578,081 ށ.ބިލެތްފަހި ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމާއި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH127-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,425,665                         3,853,873                      578,081 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                        4,795,127                      719,269 ށ.ބިލެއްފަހި ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT199-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         4,795,127                      719,269 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     660,000                           990,000                      148,500 ށ.ބިލެއްފަހި ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC094-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      660,000                            990,000                      148,500 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     678,828                           610,945                              - ށ.ބިލެތްފަހި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      678,828                            610,945                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,903,274                        3,266,184                      489,928 ށ.ބިލެތްފަހި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS080-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,903,274                         3,266,184                      489,928 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ައަލްށފަށާ  އެކަިރްށތަކުގައި އެއަރޕްޯޓ ޓަަރއްގީކުރުން  P-AIR012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.ފީވައް                13,396,450                      10,834,990                13,143,354

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,328,777                        2,619,874                      392,981 ށ.ފީވައް ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އަދި ވާަށފާރު  P-SCH048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,328,777                             2,619,874                      392,981 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,065,122                               958,610                      143,791 ށ.ފީވްަށ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,065,122                                958,610                      143,791 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     963,900                               867,510                      130,127 ށ.ފީވައް ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      963,900                            867,510                      130,127 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     168,962                           152,066                              - ށ.ފީވްަށ ާޓރފް ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT272-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      168,962                            152,066                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިރެޓްނަޝން                  3,188,416                                   -                              - ށ.ފީވައް ަބނދަރު ރީކްޮންސްޓަރކަްޝން  P-HBR007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,188,416                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    252,000                           504,000                        75,600 ށ.ފީވައް މޫދްަށއޭެރ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-SOC068-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      252,000                            504,000                        75,600 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,762,598                        4,232,923                              - ށ.ފީވައް ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS066-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              4,232,923                         3,762,598                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,666,675                        1,500,007                12,400,855 ށ.ފީވައް ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

12,400,855                 1,500,007                         1,666,675                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.ަނރުދޫ                  7,428,624                            8,126,278                      784,374

ިހނގަުމްނދާ                     474,182                           246,764                              - ށ.ަނރުޫދ ްސކޫލް 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      474,182                            246,764                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     913,533                           822,180                      123,327 ށ.ަނރުޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT149-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      913,533                            822,180                      123,327 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     298,642                           597,284                              - ށ.ަނރުޫދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT300-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      298,642                            597,284                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  3,917,315                        4,406,979                      661,047 ށ.ަނރުޫދ ަބނދަރު މާަރމާތު ކުރުމަށް  P-HBR103-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,917,315                         4,406,979                      661,047 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,824,952                        2,053,071                              - ށ.ަނރުޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS094-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              2,053,071                             1,824,952                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.މިލްަނދޫ                76,109,074                      44,086,058                12,737,447

ެޓްނޑިަރްނގ               57,825,000                      11,565,000                  1,734,750 ށ.މިލްަނޫދ ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT134-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                 57,825,000                       11,565,000                   1,734,750 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     200,084                           180,075                              - ށ.މިލްަނޫދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC053-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,084                            180,075                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     267,253                           240,527                              - ށ.މިލްަނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT083-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      267,253                            240,527                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     238,325                           214,492                              - ށ.މިލްަނޫދ ވޮލީ ކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT273-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      238,325                            214,492                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                               800,000                  1,400,000 ށ.މިލްަނޫދ އްިނޑޯ ްސޕްޯޓްސ ކޮމްޕްލެކްްސ ޤާއިމްކުރުން  P-SPT428-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                                800,000                   1,400,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                               750,000                              - ށ.މިލްަނޫދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT432-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                            750,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,986,137                        2,234,404                              - ށ.މިލްަނޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT002-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              2,234,404                         1,986,137                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,187,216                        2,460,618                      369,093 ށ.މިލްަނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުމާއި ޗަކަ ބިމްަށ ވެލިއެޅުން  P-HBR134-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,187,216                         2,460,618                      369,093 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  9,252,000                      19,275,000                  7,710,000 ށ.މިލްަނޫދގައި 50 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,252,000                       19,275,000                   7,710,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,103,059                        2,365,942                              - ށ.މިލްަނޫދ މަގު ހެދުން  P-ROD036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,103,059                         2,365,942                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,000,000                        4,000,000                  1,523,604 ށ.މިލްަނޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,000,000                         4,000,000                   1,523,604 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖުކާުރ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST011-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.ފޯކައިދޫ                  6,488,341                        7,587,912                      208,290

ިހނގަުމްނދާ                     746,895                               672,205                              - ށ.ފޯކައޫިދ ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމްގެ 4 ބުރި އިމާާރތް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH049-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      746,895                                672,205                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,092,134                               982,921                              - ށ.ފޯކައޫިދ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT116-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,092,134                                982,921                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     262,161                           235,945                              - ށ.ފޯކައޫިދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT085-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      262,161                            235,945                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                           750,000                              - ށ.ފޯކައޫިދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT434-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                            750,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,585,699                        1,783,912                              - ށ.ފޯކައޫިދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,585,699                         1,783,912                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     505,738                           455,164                              - ށ.ފޯކައޫިދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      505,738                            455,164                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ައަލްށފަށާ                  1,249,738                        2,707,765                      208,290 ށ.ފޯކައޫިދގައި މޫދްަށ އޭެރ ަސަރހައްދެއް ހެދުން  P-SOC077-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,249,738                         2,707,765                      208,290 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     295,976                                   -                              - ށ.ފޯކައޫިދގައި ކޮމިއުނިޓީ ެސްނޓަރ ގާއިމުކުރުން  P-LCL009-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ިއްނޑިއާ                      295,976                                        -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.މޮަރށި                  7,528,857                        8,065,858                        40,509

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    300,064                           270,058                        40,509 ށ.މަުންށވާަރ ްސކޫލް ަސއްިންސ ލްެބ އިމާާރތް  P-SCH160-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,064                            270,058                        40,509 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     444,426                           399,983                              - ށ.މޮަރށި ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT148-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      444,426                            399,983                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  5,732,828                        6,449,432                              - ށ.މޮަރށި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR070-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,732,828                         6,449,432                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,051,539                           946,385                              - ށ.މޮަރށި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              946,385                            1,051,539                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖުކާުރ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST011-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.ކޮމްަނޑޫ                38,979,548                      40,457,981                17,170,621

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    365,509                           328,958                        49,344 ށ.ކޮމްަނޑޫ ްސކޫލް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SCH168-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      365,509                            328,958                        49,344 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                23,744,300                      26,712,338                12,495,277 ށ.ކޮމްަނޑޫ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

12,495,277                 26,712,338                           23,744,300                 ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  2,850,000                               150,000                              - ށ.ކޮމްަނޑޫ ަބނދަރު ޭބރުތޮށި ހިލަޖެހުން  P-HBR147-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,850,000                                150,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 5,551,200                      11,565,000                  4,626,000 ށ.ކޮމްަނޑޫގައި 30 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,551,200                       11,565,000                   4,626,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,008,000                           907,200                              - ށ.ކޮމްަނޑޫއާއި ށ.މަތިކޮމްަނޑޫ ގުޅާލުން  P-ROD10-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,008,000                            907,200                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     660,539                           594,485                              - ށ.ކޮމްަނޑޫގައި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS054-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              594,485                            660,539                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  4,800,000                           200,000                              - ށ.ކޮމްަނޑޫ އައްިސޕްލްާންޓ ގާއިމުކުރުން  P-FIS034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,800,000                            200,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

992,974                      9,305,472                        4,168,635                  ު ށ.ޅައިމަގ

ިހނގަުމްނދާ                  2,912,000                        3,276,000                              - ށ.ޅައިމަގު ްސކޫލް 8 ކްލްާސޫރމް އަދި ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH046-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,912,000                         3,276,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     133,140                           119,826                        17,974 ށ.ޅައިމަގު ިސއްހީމަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT117-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      133,140                            119,826                        17,974 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - ށ.ޅައިމަގު އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT308-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     325,000                        5,200,000                      975,000 ށ.ޅައިމަގު ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT395-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      325,000                             5,200,000                      975,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     788,495                               709,646                              - ށ.ޅައިމަގު ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކްޮށ ގާިރަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-HBR008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      788,495                                709,646                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ށ.މާއުނގޫދޫ                15,917,901                      21,778,897                  2,546,357

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        2,615,074                      392,261 ށ.މާއުނގޫޫދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތްކުރުން  P-SCH101-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         2,615,074                      392,261 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     490,746                        2,944,478                              - ށ.މާއުނގޫޫދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH101-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      490,746                         2,944,478                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    244,339                           488,678                        73,302 ށ.މާއުނގޫޫދ ހެލްތް ެސްނޓަރ އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT164-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      244,339                            488,678                        73,302 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,419,200                        2,721,600                      408,240 ށ.މާއުނގޫޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

408,240                      2,721,600                             2,419,200                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  9,911,429                      11,150,357                  1,672,554 ށ.މާއުނގޫޫދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR101-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,911,429                       11,150,357                   1,672,554 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,652,187                        1,858,710                              - ށ.މާއުނގޫޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              1,858,710                         1,652,187                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ށ.ފަުނދޫ                27,348,308                      84,472,414                42,479,380

ައަލްށފަށާ                     750,000                        1,350,000                  2,900,000 ށ.ފަުނޫދ ްސކޫލް ޮއފްީސ ްބލޮކް އަދި ްސކޫލް އަޕްގޭްރޑްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް  P-SCH200-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                         1,350,000                   2,900,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,099,796                        3,487,271                              - ށ.ފަުނޫދ ްސކޫލް 15 ކްލްާސޫރމް  P-MOE001-006 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,099,796                         3,487,271                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     106,334                           212,668                              - ށ.ފަުނޫދ އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT074-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      106,334                            212,668                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ               20,000,000                      20,000,000                20,000,000 ށ.ފަުނޫދ އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT133-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 20,000,000                       20,000,000                 20,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     198,648                           178,783                              - ށ.ފަުނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT121-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      198,648                            178,783                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     238,325                           214,492                              - ށ.ފަުނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT249-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      238,325                            214,492                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,000,000                      58,500,000                19,500,000 ށ.ފަުނޫދ ބްިނ ހިއްކްުނ  P-REC033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,000,000                           58,500,000                 19,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     367,205                                   -                              - ށ.ފަުނޫދ އަލްަށ އާާބދުވި ަސަރހައްދުގައި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރްުނ  P-SAN004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    367,205                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    588,000                           529,200                        79,380 ށ.ފަުނޫދ ކުނިމޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-WST010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

79,380                        529,200                            588,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ނ.ހެނަބދޫ                11,586,143                      20,265,746                32,438,602

ިހނގަުމްނދާ                  2,280,970                        2,566,091                              - ނ.ހެނަބޫދ ްސކޫލް 10 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,280,970                         2,566,091                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,098,958                           989,062                      148,359 ނ.ހެނަބޫދ ހެލްތް ެސްނޓަރ އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT159-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,098,958                                989,062                      148,359 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                               350,000                      450,000 ނ.ހެނަބޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT369-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                            350,000                      450,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  6,450,000                      15,050,000                21,500,000 ނ.ހެނަބޫދ ބްިނ ހިއްކްުނ  P-REC029-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,450,000                       15,050,000                 21,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,456,215                        1,310,593                10,340,243 ނ.ހެނަބޫދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

10,340,243                 1,310,593                         1,456,215                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ނ.ކެނދިކުޅުދޫ                22,228,269                      33,319,368                14,863,947

ެޓްނޑިަރްނގ                    252,000                           504,000                        75,600 ނ.ކެނދިކުޅޫުދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމާއި ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-SCH052-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      252,000                            504,000                        75,600 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 4,200,000                        8,500,000                  1,700,000 ނ.ކެނދިކުޅޫުދ ޫޖނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން  P-UNI008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1129

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,200,000                         8,500,000                   1,700,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 7,338,354                        8,255,648                  1,238,347 ނ.ކެނދިކުޅޫުދ އައު ޮހްސޕިޓަލް  P-HLT130-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,338,354                         8,255,648                   1,238,347 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,150,400                            2,419,200                      600,000 ނ.ކެނދިކުޅޫުދ ްސލިޕްވޭ ހެދުން  P-HBR094-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,150,400                             2,419,200                      600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  3,799,859                      12,500,000                11,250,000 ނ.ކެނދިކުޅޫުދ ަބނދަރު ޮބޑުކުރްުނ  P-HBR153-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,799,859                       12,500,000                 11,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     994,285                        1,000,000                              - ނ.ކެނދިކުޅޫުދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      994,285                         1,000,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     453,371                           140,520                              - ނ.ކެނދިކުޅޫުދ ކުނި މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              140,520                            453,371                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ                 3,040,000                                   -                              - ނ.ކެނދިކުޅޫުދ ގޮޭދުށ މްަސ ޕްލްާންޓ ޤާއިމުކުރުން  P-FIS022-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ިއްނޑިއާ                   3,040,000                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ނ.މާޅްެނދޫ                  7,464,940                        6,755,336                      824,985

ިހނގަުމްނދާ                     210,000                           420,000                              - ނ.މާޅްެނޫދ ްސކޫލް އިމާާރތް  P-SCH054-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                            420,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     782,095                           703,885                              - ނ.މާޅްެނޫދ ިސއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT160-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      782,095                            703,885                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        1,508,220                      226,233 ނ.މާޅްެނޫދ ފްުޓޯބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT435-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,548,160                        3,991,680                      598,752 ނ.މާޅްެނޫދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުމާއި ލަފާފުރްުނ ހައްލުކުރުން  P-CPT066-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

598,752                      3,991,680                             3,548,160                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                  1,278,517                                   -                              - ނ.މާޅްެނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    1,278,517                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     446,168                           131,551                              - ނ.މާޅްެނޫދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL011-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      446,168                            131,551                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ނ.ކުޑަފަރި                  5,870,919                        5,006,900                  3,695,830

ިރެޓްނަޝން                     464,062                                   -                              - ނ.ކުޑަފަރީ ްސކޫލް އިމާާރތް  P-SCH051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      464,062                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    646,559                           581,903                        87,285 ނ.ކުޑަފަރީ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT112-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      646,559                            581,903                        87,285 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     100,681                           201,361                              - ނ.ކުޑަފަރި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT087-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,681                            201,361                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,421,010                        2,723,636                      408,545 ނ.ކުޑަފަރި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރްުނ  P-CPT030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

408,545                      2,723,636                         2,421,010                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    900,000                        1,500,000                  3,200,000 ނ.ކުޑަފަރި ަބނދަރު ެނރުފައިކަށި ހެދުން  P-HBR130-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      900,000                         1,500,000                   3,200,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,338,607                                   -                              - ނ.ކުޑަފަރި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    1,338,607                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ނ.ލްަނދޫ                  6,726,116                        5,699,347                      297,776

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,764,600                        1,985,175                      297,776 ނ.ލްަނޫދ 4 ކްލްާސޫރމާއި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH124-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,764,600                         1,985,175                      297,776 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     120,100                           108,090                              - ނ.ލްަނޫދ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT113-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      120,100                            108,090                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     245,000                           220,500                              - ނ.ލްަނޫދ ފްުޓޯބޅަދަނޑުގައި ަސްބ ޭބްސ ތައާްޔރު ކުރުމާއި ާޓރފް އެޅުން  P-SPT310-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      245,000                            220,500                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     400,000                           400,000                              - ނ.ލްަނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT423-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                            400,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,316,139                                       -                              - ނ.ލްަނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,316,139                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     727,251                           654,526                              - ނ.ލްަނޫދގައި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS063-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      727,251                            654,526                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,748,146                        1,966,664                              - ނ.ލްަނޫދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,748,146                         1,966,664                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     404,880                           364,392                              - ނ.ލްަނޫދ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-CRT011-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      404,880                            364,392                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ނ.މާފަރު              140,743,560                      57,750,737                26,104,109

ިހނގަުމްނދާ                     173,444                           156,100                              - ނ.މާފަރު ކްަސޓަމްްސ ޮއފްީސ އިމާާރތް ކުރުން  P-CUS001-001 ޯމލްޑިވްްސ ަކްސަޓމްްސ ަސރވިސް  1008

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      173,444                            156,100                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,977,115                        2,224,255                              - ނ.މާފަރު 4 ކްލްާސޫރމާއި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH123-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,977,115                         2,224,255                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,449,691                        9,505,903                              - ނ.މާފަރު ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,449,691                             9,505,903                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     465,920                           419,328                              - ނ.މާފަރު ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT358-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,920                            419,328                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     600,000                           900,000                              - ނ.މާފަރުގައި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުން  P-SPT426-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      600,000                            900,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ              122,004,355                      22,963,420                              - ނ.މާފަރު އެއަރޕްޯޓ އެކްްސެޓްނަޝން  P-AIR005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,868,355                         1,375,420                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައޫބާދބީ               115,136,000                       21,588,000                              - ިހޭލ ެއހީ 

ައަލްށފަށާ                  1,360,000                        2,040,000                              - ނ. މާފަރު ެނރުފައިކަށި ަރނގަޅުކުރުން  P-HBR165-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,360,000                         2,040,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,713,035                        1,541,731                25,404,109 ނ.މާފަރު ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-HTE009-085 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,713,035                         1,541,731                 25,404,109 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  4,000,000                      18,000,000                      700,000 ނ.މާފަރު ބްިނ ހިއްކުން  P-REC035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,000,000                       18,000,000                      700,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ނ.މަަނދޫ                23,320,513                      30,836,745                  5,125,000

ިހނގަުމްނދާ                  2,413,207                        2,714,858                              - ނ.މަަނޫދ ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ އިމާާރތްކުރުން  P-MPS019-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,413,207                         2,714,858                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     357,751                                   -                              - ނ.އަތޮޅު މަދަރާުސ މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      357,751                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,769,252                        1,990,409                              - ނ.މަަނޫދ ްސކޫލް 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH053-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,769,252                         1,990,409                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  7,338,354                        8,255,648                              - ނ.މަަނޫދ އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT137-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,338,354                         8,255,648                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     124,500                           112,050                              - ނ.މަަނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ( ޓަރފް )  ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT133-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      124,500                            112,050                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     744,800                           670,320                              - ނ.މަަނޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ވާަށފާރު އަދި ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT339-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      744,800                            670,320                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    750,000                        2,500,000                      375,000 ނ.މަަނޫދ މަލްޓި ްސޕޯޓްިނގ ކޮމްޕްލެކްްސ ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT366-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިއާ                      750,000                         2,500,000                      375,000 ިހޭލ ެއހީ 

ިހނގަުމްނދާ                  2,994,362                        3,368,658                              - ނ.މަަނޫދ ަބނދަރުގެ ެނރު ހެދުން  P-HBR073-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,994,362                         3,368,658                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,709,224                        3,047,878                              - ނ.މަަނޫދގައި 40 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,709,224                         3,047,878                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,500,000                        5,600,000                  4,750,000 ނ.މަަނޫދ މަގު ހެދުން  P-ROD039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         5,600,000                   4,750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     453,371                           140,520                              - ނ.މަަނޫދ ކުނި މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-WST015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              140,520                            453,371                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,165,692                            2,436,404                              - ނ.މަަނޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ026-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,165,692                             2,436,404                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

3,821,369                  3,407,153                        3,126,667                  ި ނ.ޅޮހ

ައަލްށފަށާ                     200,000                                   -                              - ނ.ޅޮހީ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC101-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     113,436                           226,872                              - ނ.ޅޮހި ާސރފް ެޝކް ގާއިމުކުރުން  P-SPT261-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      113,436                            226,872                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     258,990                           517,979                              - ނ.ޅޮހި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT357-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      258,990                            517,979                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,615,491                        1,817,427                  3,821,369 ނ.ޅޮހި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR072-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,615,491                         1,817,427                   3,821,369 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     938,750                           844,875                              - ނ.ޅޮހި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              844,875                            938,750                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ނ.ފޮއްދޫ                14,596,015                      16,108,451                16,794,780

ިހނގަުމްނދާ                  1,025,853                           923,268                              - ނ.ފޮއޫްދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް  P-SCH108-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,025,853                            923,268                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 9,118,814                      10,258,666                  1,538,800 ނ.ފޮއޫްދ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT111-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,118,814                       10,258,666                   1,538,800 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     250,000                           200,000                      350,000 ނ.ފޮއޫްދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT371-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                            200,000                      350,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,187,108                        2,460,497                      369,074 ނ.ފޮއޫްދ ލަފާފުރުމުގެ މައަްސލަ ހައްލުކުރުން  P-HTE046-007 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,187,108                             2,460,497                      369,074 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,014,240                            2,266,020                14,536,906 ނ.ފޮއޫްދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

14,536,906                 2,266,020                             2,014,240                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ނ.ވެލިދޫ                22,989,070                      27,942,892                12,771,021

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        1,806,804                      271,021 ނ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 8 ކްލްާސޫރމާއި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH107-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,806,804                      271,021 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     540,717                           126,645                              - ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 4 ކްލްާސ ޫރމް  P-SCH107-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      540,717                            126,645                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  3,750,000                        8,750,000                12,500,000 ނ.ވެލޫިދ ޫޖނިއަރ ކޮލެޖެއް އެޅްުނ  P-UNI016-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1129

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,750,000                         8,750,000                 12,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,200,000                           330,000                              - ނ.ވެލޫިދ ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT131-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                   2,200,000                            330,000                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     195,908                           391,815                              - ނ.ވެލޫިދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT064-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      195,908                            391,815                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     752,445                               677,201                              - ނ.ވެލޫިދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުމާއި ޮއޑި އެހެލާ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-HBR100-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      752,445                            677,201                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                14,000,000                      15,750,000                              - ނ.ވެލޫިދ މަގު ހެދުން  P-ROD038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 14,000,000                       15,750,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     350,000                           110,427                              - ނ.ވެލޫިދ ކުނިމޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-WST012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              110,427                            350,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ނ.މިލަދޫ                  9,604,168                        6,320,468                      107,214

ިރެޓްނަޝން                     520,496                                   -                              - ނ.މިލޫަދ ހިދާާޔ ްސކޫލް 8 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH055-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      520,496                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,790,066                        1,611,060                              - ނ.މިލޫަދ ހެލްތް ެސްނޓަރ އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT157-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,790,066                         1,611,060                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     156,173                           140,555                              - ނ.މިލޫަދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      156,173                            140,555                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  2,047,942                                       -                              - ނ.މިލޫަދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,047,942                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,895,315                        3,257,229                              - ނ.މިލޫަދގައި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,895,315                         3,257,229                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ައަލްށފަށާ                     794,176                           714,759                      107,214 ނ.މިލޫަދ ކުނިކޮށި ޤާއިމުކުރުން  P-WST065-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

107,214                      714,759                            794,176                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,400,000                           596,865                              - ނ.މިލޫަދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL023-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,400,000                            596,865                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ނ.މަގޫދޫ                  6,028,913                        8,986,316                  3,450,000

ިހނގަުމްނދާ                     479,730                           431,757                              - ނ.މަގޫޫދ ްސކޫލް 02 ކްލްާސޫރމް އަދި ްސާޓފޫްރމް  P-SCH142-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      479,730                            431,757                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     250,000                           200,000                      350,000 ނ.މަގޫޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT370-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                            200,000                      350,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                        3,100,000                  3,100,000 ނމަގޫޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT382-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         3,100,000                   3,100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,687,198                        3,023,098                              - ނ.މަގޫޫދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HTE011-064 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,687,198                         3,023,098                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,858,614                        2,090,941                              - ނ.މަގޫޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS076-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,858,614                             2,090,941                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     453,371                               140,520                              - ނ.މަގޫޫދ ކުނި މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              140,520                                453,371                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖުކާުރ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST011-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ނ.ޮހޅުދޫ                26,601,678                      69,383,777                33,799,438

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,132,133                        2,398,650                      359,798 ނ.ޮހޅޫުދ މާޭނ ްސކޫލް 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH147-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,132,133                         2,398,650                      359,798 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,250,000                      21,375,000                  3,375,000 ނ.ޮހޅޫުދ ްސކޫލް އިމާާރތް  P-SCH191-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,250,000                       21,375,000                   3,375,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     893,220                           803,898                              - ނ.ޮހޅޫުދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT083-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      893,220                            803,898                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     437,500                        1,000,000                              - ނ.ޮހޅޫުދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގައި ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-SPT086-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      437,500                         1,000,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     200,000                           500,000                      800,000 ނ.ޮހޅޫުދ އްިނޑޯ ެބޑްމްިނޓްަނ ކްޯޓ ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT368-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                            500,000                      800,000 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                           800,000                  1,400,000 ނ.ޮހޅޫުދގައި ޒުވުާންނގެ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން  P-SPT379-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                            800,000                   1,400,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,451,200                            7,257,600                  1,088,640 ނ.ޮހޅޫުދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT077-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,451,200                         7,257,600                   1,088,640 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,000,000                      20,000,000                18,000,000 ނ. ޮހޅޫުދ ( ޮހޅުމީދޫ )  ަބނދަރު ތަަރއްޤީކުރުން  P-HBR152-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,000,000                       20,000,000                 18,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 5,551,200                      11,565,000                  4,626,000 ނ.ޮހޅޫުދގައި 30 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,551,200                       11,565,000                   4,626,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,825,984                        3,179,232                  4,150,000 ނ.ޮހޅޫުދ މަގު ހެދުން  P-ROD037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,825,984                         3,179,232                   4,150,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     560,441                           504,397                              - ނ.ޮހޅޫުދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              504,397                            560,441                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.އަލިފުށި                45,933,331                      32,810,353                23,836,021

ިހނގަުމްނދާ                     333,551                           166,776                              - ރ.އަލިފުށި ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      333,551                            166,776                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,096,670                        4,608,753                              - ރ.އަލިފުށީގައި ްސޭޓްޓ ޮއފް އާރްޓ ޓިވްެޓ އްިންސޓިޓިއަުޝްނ ގާއިމްކުރްުނ  P-UNI012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1129

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,096,670                         4,608,753                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                24,415,000                        4,394,700                      659,205 ރ.އަލިފުށި ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT132-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                 24,415,000                         4,394,700                      659,205 ޯލނު 

ެޓްނޑިަރްނގ                    210,000                           189,000                        28,350 ރ.އަލިފުށި ްސޕްޯޓްސ ކޮމްޕްލެކްްސ ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT263-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                            189,000                        28,350 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     400,000                        4,000,000                  3,600,000 ރ. އަލިފުށި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HBR161-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                         4,000,000                   3,600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                14,225,889                      16,004,125                13,548,466 ރ.އަލިފުށި  ބްިނ ހިއްކްުނ އަދި އެއަރޕްޯޓ ތަަރއްޤީކުރުން   P-REC018-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 14,225,889                       16,004,125                 13,548,466 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    560,000                           504,000                  5,500,000 ރ.އަލިފުށި މަގު ހެދުން  P-ROD016-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                            504,000                   5,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     492,221                           442,999                              - ރ.އަލިފުށި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      492,221                            442,999                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        2,500,000                      500,000 ރ.އަލިފުށި މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                             2,500,000                      500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  މައިކޯްރ ގްރިޑް ޑެީސލޭިނަޝްނ ޕްލްާންޓ  P-WAT024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.ވާދޫ                  6,619,628                        6,790,524                  1,933,016

ިހނގަުމްނދާ                     239,713                           479,426                              - ރ.ވޫާދ ްސކޫލް 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH102-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      239,713                            479,426                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     158,762                                   -                              - ރ.ވޫާދ ިސއްހީ މަރުކަޒުގައި ްސޯޓރ، ގާަރޖް އަދި ލްޯނޑްރީ ހެދުން  P-HLT040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      158,762                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     244,073                           219,666                              - ރ.ވޫާދގައި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު އެޅުން  P-SPT226-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      244,073                            219,666                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                        10,000                                   -                              - ރ.ވޫާދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT307-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    958,138                           862,324                      129,349 ރ.ވޫާދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

129,349                      862,324                            958,138                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  3,697,911                        4,160,150                  1,803,667 ރ.ވޫާދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR169-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,697,911                         4,160,150                   1,803,667 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,061,031                           954,928                              - ރ.ވޫާދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              954,928                            1,061,031                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     250,000                           114,030                              - ރ.ވޫާދގައި މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                            114,030                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

714,764                      2,770,921                        2,866,712                  ު ރ.ަރްސގެތީމ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,142,214                        1,027,993                      154,199 ރ.ަރްސގެތީމު 8 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތްކުރުން  P-SCH149-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,142,214                         1,027,993                      154,199 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                           350,000                      450,000 ރ.ަރްސގެތީމު ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT372-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                            350,000                      450,000 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    100,800                           201,600                        30,240 ރ.ަރްސގެތީމު ކަލްޗަަރލް ެސްނޓަރ ގާއިމުކުރުން  P-SOC039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,800                            201,600                        30,240 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     728,698                           655,828                              - ރ.ަރްސގެތީމު ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              655,828                            728,698                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    595,000                           535,500                        80,325 ރ.ަރްސގެތީމު ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL016-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      595,000                            535,500                        80,325 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

3,195,340                  4,894,830                        4,739,176                  ު ރ.އަނގޮޅިތީމ

ިހނގަުމްނދާ                     123,200                           110,880                              - ރ.އަނގޮޅިތީމު ިސއްހީ މަރުކަޒު ލްެބ ޤާއިމުކުރުން  P-HLT085-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      123,200                            110,880                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    280,000                               560,000                        84,000 ރ.އަނގޮޅިތީމު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      280,000                                560,000                        84,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - ރ.އަނގޮޅިތީމު އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT306-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                        3,100,000                  3,100,000 ރ.އަނގޮޅިތީމު ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT386-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         3,100,000                   3,100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,843,615                                   -                              - ރ.އަނގޮޅިތީމު ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,843,615                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    350,000                             75,600                        11,340 ރ.އަނގޮޅިތީމު ޖެޓީ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR128-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                              75,600                        11,340 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,164,834                        1,048,350                              - ރ.އަނގޮޅިތީމު ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              1,048,350                         1,164,834                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                     667,527                                   -                              - ރ.އަނގޮޅިތީމު މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު އިމާާރތް  P-CRT007-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      667,527                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.އުނގޫފާރު                31,846,218                      31,422,428                  3,208,842

ިހނގަުމްނދާ                     490,746                           736,119                              - ރ.އުނގޫފާރު މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      490,746                            736,119                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,596,895                        2,921,507                      438,226 ރ.އުނގޫފާރު ްސކޫލް 8 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH014-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,596,895                             2,921,507                      438,226 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                11,262,694                        8,790,781                              - ރ.އުނގޫފާރު އައު ާޓިޝއަރީ ޮހްސޕިޓަލް ތަަރއްގީކުރުން  P-HLT077-002 ުއނގާޫފުރ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1168

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 11,262,694                         8,790,781                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    280,000                           252,000                        37,800 ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގައި މްެނޓަލް ަސރވްިސ ުޔންިޓ ޤާއިމް ކުރުން  P-HLT155-001 ުއނގާޫފުރ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1168

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      280,000                            252,000                        37,800 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     660,974                           594,876                              - ރ.އުނގޫފާރު ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT355-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      660,974                            594,876                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,792,927                        2,017,042                      302,556 ރ.އުނގޫފާރު ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT058-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

302,556                      2,017,042                         1,792,927                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     749,479                           674,531                      101,180 ރ.އުނގޫފާރު ެނރު ަބދަލުކުރުން  P-HBR074-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      749,479                            674,531                      101,180 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     950,932                           855,839                              - ރ.އުނގޫފާރު މަގު ހެދުން  P-HTE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      950,932                            855,839                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                12,552,531                      14,121,597                  2,260,360 ރ.އުނގޫފާރު ބްިނ ހިއްކުން  P-LND009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 12,552,531                           14,121,597                   2,260,360 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    509,040                           458,136                        68,720 ރ.އުނގޫފާރު އަމްާނ ހާިޔ ގާއިމުކުރުން  P-SCO049-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރވިަސސް  1510

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      509,040                            458,136                        68,720 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.މާކަުރތު                10,557,270                      11,375,457                      891,660

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,717,833                        1,932,562                      289,884 ރ.މާކަުރތު ްސކޫލް 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH099-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,717,833                         1,932,562                      289,884 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     616,875                           555,188                              - ރ.މާކަުރތު ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      616,875                            555,188                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     144,869                                   -                              - ރ.މާކަުރތު ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT003-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      144,869                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    425,600                           383,040                        57,456 ރ.މާކަުރތު ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT364-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      425,600                            383,040                        57,456 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,225,600                        3,628,800                      544,320 ރ.މާކަުރތު ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT079-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,225,600                         3,628,800                      544,320 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,269,505                        2,553,194                              - ރ.މާކަުރތު ަބނދަރު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HBR075-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,269,505                         2,553,194                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     461,948                           415,753                              - ރ.މާކަުރތު ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              415,753                            461,948                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,695,040                        1,906,920                              - ރ.މާކަުރތު ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,695,040                         1,906,920                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.ހުޅުދުއްފާރު                  7,228,509                            7,379,447                      302,910

ިރެޓްނަޝން                     211,526                                   -                              - ރ.ހުޅުދުއްފާރު ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      211,526                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    343,975                           309,578                        46,437 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ޓީޗަރްުނގެ އެކޮމޮޑަޭޝްނ ްބލޮކް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SCH012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      343,975                            309,578                        46,437 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,245,184                        2,525,832                              - ރ.ހުޅުދުއްފާރު ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމްގެ 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH056-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,245,184                         2,525,832                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     659,594                           593,634                              - ރ.ހުޅުދުއްފާރު ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      659,594                            593,634                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,675,800                        1,508,220                      226,233 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT318-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,675,800                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    100,800                           201,600                        30,240 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

30,240                        201,600                            100,800                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,991,630                        2,240,583                              - ރ.ހުޅުދުއްފާރު މަގު ހެދުން  P-ROD002-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,991,630                             2,240,583                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.ދުވާފަރު                13,498,297                          11,253,361                  2,050,929

ައަލްށފަށާ                     400,000                           700,000                      900,000 ރ.އަތޮޅު މަދަރާުސ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-SCH203-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                            700,000                      900,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                                   -                              - ރ.ދުވާފަރު ޕަްރއިމަރީ ްސކޫލް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SCH216-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     380,000                           119,443                              - ރ.ދުވާފަރު ޕަްރއިމަރީ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމުގެ 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH062-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      380,000                            119,443                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  4,262,335                        4,795,127                      719,269 ރ.ދުވާފަރު ިސއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT147-001 ުއނގާޫފުރ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1168

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,262,335                         4,795,127                      719,269 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,128,000                        2,394,000                      359,100  ( ު ރ.ދުވާފަރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރްުނ ( އްިނޑޯ ހޯލް އާއިއެކ P-SOC020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,128,000                         2,394,000                      359,100 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     229,591                           459,182                              - ރ.ދުވާފަރު ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ްސޭޓޑިއަމް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT055-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      229,591                            459,182                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                           400,000                        65,000 ރ.ދުވާފަރު ވޮލީ ކޯޓު ތަަރއްޤިކުރުން  P-SPT444-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                            400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    350,000                             50,400                          7,560 ރ.ދުވާފަރު ޭބރު ތޮއާްޓއި ަބނދަރު ހެދުމްަށ  P-HBR102-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                                  50,400                          7,560 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,075,742                            2,335,209                              - ރ.ދުވާފަރު މަގު ހެދުން  P-HTE129-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,075,742                         2,335,209                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  2,707,629                                   -                              - ރ.ދުވާފަރު ބްިނ ހިއްކުން  P-REC004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,707,629                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.ަރްސމާދޫ                  9,363,066                        9,221,401                      503,496

ިހނގަުމްނދާ                  2,391,961                        2,690,956                              - ރ.ަރްސމޫާދ ްސކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH057-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,391,961                             2,690,956                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     550,000                        1,100,000                              - ރ.ަރްސމޫާދ ާސރފް ެޝކް ގާއިމުކުރުން  P-SPT260-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      550,000                         1,100,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     462,558                                   -                              - ރ.ަރްސމޫާދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    462,558                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,983,680                        3,356,640                      503,496 ރ.ަރްސމޫާދ ދެކުުނފާަރތު ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT032-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

503,496                      3,356,640                         2,983,680                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                  1,131,485                                   -                              - ރ.ަރްސމޫާދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR016-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,131,485                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,843,382                        2,073,805                              - ރ.ަރްސމޫާދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,843,382                         2,073,805                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.އްިނަނމާދޫ                11,082,513                          15,123,387                17,076,124

ިހނގަުމްނދާ                  2,360,962                            2,656,083                              - ރ.އްިނަނމޫާދ ްސކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH058-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,360,962                         2,656,083                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                           400,000                        65,000 ރ.އްިނަނމޫާދ ވޮލީ ކޯޓު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT445-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                            400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,367,689                        3,788,651                      568,298 ރ.އްިނަނމޫާދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT083-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,367,689                         3,788,651                      568,298 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     400,000                        4,000,000                  3,600,000 ރ.އްިނަނމޫާދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރްުނ  P-HBR154-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                         4,000,000                   3,600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,249,738                        2,530,955                              - ރ.އްިނަނމޫާދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              2,530,955                         2,249,738                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,785,753                        1,607,178                12,842,826 ރ.އްިނަނމޫާދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

12,842,826                 1,607,178                             1,785,753                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     453,371                               140,520                              - ރ.އްިނަނމޫާދ ކުނި މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST018-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              140,520                            453,371                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.އިނގަުރއިދޫ                15,412,972                      21,409,778                  3,138,322

ިހނގަުމްނދާ                  1,589,007                        1,787,633                              - ރ.އިނގަުރއޫިދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް، ްސާޓފޫްރމް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH059-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,589,007                         1,787,633                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 7,275,165                        8,184,561                  1,227,684 ރ.އިނގަުރއޫިދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,275,165                         8,184,561                   1,227,684 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     103,695                           207,390                        31,109 ރ.އިނގަުރއޫިދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT298-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      103,695                            207,390                        31,109 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     325,000                        5,200,000                      975,000 ރ.އިނގަުރއޫިދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT396-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      325,000                         5,200,000                      975,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,965,933                        5,586,674                      838,001 ރ.އިނގަުރއޫިދ ަބނދަރު ެނރުފައިކަށި ހެދުން  P-HBR131-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,965,933                         5,586,674                      838,001 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     661,372                                   -                              - ރ.އިނގަުރއޫިދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS016-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                        661,372                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    492,800                           443,520                        66,528 ރ.އިނގަުރއޫިދ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-CRT009-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      492,800                            443,520                        66,528 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ރ.ފައިނު                  8,764,849                        9,754,837                15,984,593

ިހނގަުމްނދާ                  3,413,265                        3,839,923                              - ރ.ފައުިނ ްސކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH061-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,413,265                         3,839,923                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     660,000                               990,000                      148,500 ރ.ފައުިނ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC095-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      660,000                            990,000                      148,500 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     313,882                                   -                              - ރ.ފައުިނ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT065-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    313,882                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  4,377,702                        4,924,914                15,836,093 ރ.ފައުިނ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,377,702                         4,924,914                 15,836,093 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.ކޮިނޅަސް                  9,764,729                        9,594,747                      798,336

ައަލްށފަށާ                        40,000                             35,000                              - ރ.ކޮިނޅްަސ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC081-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        40,000                              35,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,730,880                        5,322,240                      798,336 ރ.ކޮިނޅްަސ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT059-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,730,880                         5,322,240                      798,336 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,766,673                            4,237,507                              - ރ.ކޮިނޅްަސ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HTE011-122 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,766,673                             4,237,507                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,227,176                                   -                              - ރ.ކޮިނޅްަސ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS018-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,227,176                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.މަޑުއްވަރި                  4,985,540                        8,010,986                  4,200,057

ައަލްށފަށާ                  2,040,000                        5,360,000                  4,000,000 ރ.މަޑުއްވަރީ ހެލްތް ެސްނޓަރ އިމާާރތް ގާއިމްކުރުން  P-HLT198-001 ުއނގާޫފުރ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1168

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,040,000                         5,360,000                   4,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    598,500                           538,650                        80,798 ރ.މަޑުއްވަރި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      598,500                            538,650                        80,798 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    166,600                           149,940                        22,491 ރ.މަޑުއްވަރި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT359-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      166,600                            149,940                        22,491 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    560,000                           504,000                        75,600 ރ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT054-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

75,600                        504,000                            560,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,463,640                        1,317,276                              - ރ.މަޑުއްވަރި އައު ަބނދަރު  P-HBR015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,463,640                         1,317,276                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    156,800                           141,120                        21,168 ރ.މަޑުއްވަރި ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL025-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      156,800                            141,120                        21,168 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.މީދޫ                  7,833,887                      14,157,167                  5,430,503

ިހނގަުމްނދާ                  1,494,297                        1,344,867                              - ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH060-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,494,297                         1,344,867                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,269,646                        4,803,351                      720,503 ރ.މޫީދ ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT086-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,269,646                         4,803,351                      720,503 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     309,944                           278,949                              - ރ.މޫީދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      309,944                            278,949                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,260,000                        2,730,000                      210,000 ރ.މޫީދ ގައި ފްެނހްިނދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން  P-DRG018-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

210,000                      2,730,000                             1,260,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                     500,000                        5,000,000                  4,500,000 ރ.މޫީދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HBR166-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         5,000,000                   4,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ރ.ވްަނދޫ                19,276,104                      37,436,171                29,231,571

ިހނގަުމްނދާ                  9,523,476                           264,600                              - ްސމޯލް ްސކޭލް ވްޭސްޓ ޓު އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-111 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              264,600                            294,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައޫބާދބީ                   9,229,476                                    -                              - ޯލނު 

ައަލްށފަށާ                  7,692,628                      19,231,571                19,231,571 ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖް ކާުރ ަސއްިޓ އަޕްގޭްރޑްކުރްުނ - ރ.ވްަނދޫ  P-WST039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

19,231,571                 19,231,571                           7,692,628                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  2,060,000                      17,940,000                10,000,000 ވްަނޫދ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ފިެސލިޓީގެ މަގުތައް ހެދުން  P-WST047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

10,000,000                 17,940,000                       2,060,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ބ.ތުޅާދޫ                29,540,985                      49,506,378                19,162,551

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     890,968                           801,872                      120,281 ބ.ތުޅޫާދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH128-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      890,968                            801,872                      120,281 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,500,000                        1,056,737                      158,511 ބ.ތުޅޫާދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-MOH007-098 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,500,000                         1,056,737                      158,511 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     229,901                           206,911                        31,037 ބ.ތުޅޫާދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT091-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      229,901                            206,911                        31,037 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     200,000                           400,000                      800,000 ބ.ތުޅޫާދ ހޭްނޑޯްބލް ކޯޓު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT374-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                            400,000                      800,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     506,889                                   -                              - ބ.ތުޅޫާދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    506,889                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  1,260,000                        2,730,000                      210,000 ބ.ތުޅޫާދ ގައި ފްެނހްިނދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން  P-DRG019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

210,000                      2,730,000                         1,260,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ                 4,995,856                            5,620,338                  2,401,644 ބ.ތުޅޫާދ ަބނދަރު ެނރުފައިކަށި އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR117-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,995,856                             5,620,338                   2,401,644 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                18,504,000                      38,550,000                15,420,000 ބ.ތުޅޫާދގައި 100 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އެޅުން  P-HOU001-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 18,504,000                       38,550,000                 15,420,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    453,371                           140,520                        21,078 ބ.ތުޅޫާދ ކުނި މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST016-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

21,078                        140,520                            453,371                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ައަލްށފަށާ  އެކަިރްށތަކުގައި އެއަރޕްޯޓ ޓަަރއްގީކުރުން  P-AIR012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ފުޅަދޫ                  9,338,460                        9,110,896                  1,491,634

ެޓްނޑިަރްނގ                    132,322                           119,090                        17,863 ބ.ފުޅޫަދ ްސކޫލް 01 ކްލްާސޫރމް  P-SCH139-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      132,322                            119,090                        17,863 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,232,972                        1,109,674                      166,451 ބ.ފުޅޫަދ ްސކޫލް ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-SCH106-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,232,972                         1,109,674                      166,451 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,840,872                                   -                              - ބ.ފުޅޫަދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HTE046-013 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,840,872                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  4,191,414                        4,715,340                      707,301 ބ.ފުޅޫަދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS083-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,191,414                         4,715,340                      707,301 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                            2,500,000                      500,000 ބ.ފުޅޫަދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                             2,500,000                      500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    740,880                               666,792                      100,019 ބ.ފުޅޫަދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އައު އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL017-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      740,880                            666,792                      100,019 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ފެހްެނދޫ                  8,465,139                        7,131,138                  1,209,967

ިރެޓްނަޝން                  1,808,269                                   -                              - ބ.ފެހްެނޫދ ަބނދަރު ހެދުމުގެ މްަޝޫރއު  P-HTE046-014 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,808,269                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  5,066,470                        5,699,778                      854,967 ބ.ފެހްެނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,066,470                         5,699,778                      854,967 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,590,400                        1,431,360                      355,000 ބ.ފެހްެނޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,590,400                         1,431,360                      355,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ގޮއިދޫ                  3,516,968                        3,968,324                      321,820

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    532,000                           478,800                        71,820 ބ.ގޮއޫިދ ްސކޫލް ްސާޓފޫްރމް  P-SCH181-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      532,000                            478,800                        71,820 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,875,000                        2,875,000                      250,000 ބ.ގޮއޫިދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕަރޕްަސ ހޯލް އިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-SCH192-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,875,000                         2,875,000                      250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     207,135                           186,421                              - ބ.ގޮއޫިދ ްސކޭޓްިނގ ޕާކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT230-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      207,135                            186,421                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     214,051                           428,103                              - ބ.ގޮއޫިދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT246-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      214,051                                428,103                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     688,782                                       -                              - ބ.ގޮއޫިދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS068-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      688,782                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ބ.މާޅޮސް                  8,887,452                        9,606,222                19,166,694

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,225,600                        3,628,800                      544,320 ބ.މާޅްޮސ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT055-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

544,320                      3,628,800                         3,225,600                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,918,906                        4,408,770                  3,510,354 ބ.މާޅްޮސ ަބނދަރު މާަރމާތުކުރުން  P-HBR115-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,918,906                         4,408,770                   3,510,354 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,742,946                        1,568,652                15,112,020 ބ.މާޅްޮސ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

15,112,020                 1,568,652                         1,742,946                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ޭއދަފުށި                  1,765,219                           339,696                      642,336

ިރެޓްނަޝން                     169,656                                   -                              - ބ.އޭދަފުށި އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލް އެކްްސެޓްނަޝން  P-MOH007-039 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      169,656                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     313,600                           282,240                        42,336 ބ.އޭދަފުށި ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT320-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      313,600                            282,240                        42,336 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    350,000                             57,456                      600,000 ބ.އޭދަފުށި ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR078-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                              57,456                      600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     931,963                                   -                              - ބ.އޭދަފުށި މަގު ހެދުން  P-ROD003-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      931,963                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ހިތާދޫ                  7,295,381                            7,621,292                      798,336

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                        10,000                                   -                              - ބ.ހިތޫާދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT293-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,730,880                        5,322,240                      798,336 ބ.ހިތޫާދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT071-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,730,880                         5,322,240                      798,336 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,798,978                        1,619,081                              - ބ.ހިތޫާދ ަބނދަރު ޭބރުތޮއާްޓއި އެއްގަމު ތޮށި ހެދުން  P-HBR076-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,798,978                         1,619,081                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     755,523                           679,971                              - ބ.ހިތޫާދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              679,971                                755,523                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

898,948                      6,527,737                        5,950,865                  ު ބ.ކުޑަރިކިލ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    851,200                           766,080                      114,912 ބ.ކުޑަރިކިލު ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތްކުރުން  P-SCH174-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      851,200                            766,080                      114,912 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        1,508,220                      226,233 ބ.ކުޑަރިކިލު ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT436-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     594,165                           534,749                              - ބ.ކުޑަރިކިލު ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT063-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              534,749                            594,165                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  3,305,500                        3,718,688                      557,803 ބ.ކުޑަރިކިލު ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS082-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,305,500                         3,718,688                      557,803 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ކަމަދޫ                  7,599,866                            8,518,004                15,732,332

ައަލްށފަށާ                     875,000                            1,200,000                  1,425,000 ބ.ކަމޫަދ ްސކޫލް 02 ކްލްާސޫރމް އަދި ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-SCH199-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      875,000                         1,200,000                   1,425,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                        10,000                                   -                              - ބ.ކަމޫަދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT294-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,049,866                           944,879                      141,732 ބ.ކަމޫަދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT313-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,049,866                            944,879                      141,732 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,700,663                        4,163,246                              - ބ.ކަމޫަދ ަބނދަރު ރީކްޮންސްޓަރކަްޝން  P-HBR077-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,700,663                         4,163,246                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,964,337                        2,209,879                14,165,600 ބ.ކަމޫަދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS023-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,964,337                         2,209,879                 14,165,600 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ކްެނދޫ                  8,409,777                        9,226,867                      501,330

ިހނގަުމްނދާ                     762,423                           381,212                              - ބ.ކްެނޫދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް އަދި ްސކޫލް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SCH064-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      762,423                            381,212                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,111,008                           222,202                              - ބ.ކްެނޫދ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT106-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,111,008                            222,202                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     197,516                           177,764                              - ބ.ކްެނޫދ ޓަރފް ދަނޑު އަދި ހޭްނޑޯްބލް ކްޯޓ ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT214-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      197,516                            177,764                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     140,000                           126,000                              - ބ.ކްެނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT247-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      140,000                            126,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     400,000                        1,500,000                      100,000 ބ. ކްެނޫދ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑުގެ ފްެންސ އަދި ލައިޓްިނގ މްަޝޫރޢު  P-SPT410-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                             1,500,000                      100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,683,693                            4,144,155                              - ބ.ކްެނޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              4,144,155                             3,683,693                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ                    338,291                           676,582                      101,487 ބ.ކްެނޫދ ކުނި މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

101,487                      676,582                                338,291                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,776,846                        1,998,952                      299,843 ބ.ކްެނޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,776,846                         1,998,952                      299,843 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ކިހާދޫ                  5,666,546                      11,691,118                  3,753,798

ިހނގަުމްނދާ                     207,456                        1,452,189                              - ބ.ކިހާޫދ ްސކޫލް 2 ކްލްާސޫރމް އަދި ވާަށފާރު  P-SCH063-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      207,456                         1,452,189                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     465,920                           419,328                        62,899 ބ.ކިހާޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT352-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,920                            419,328                        62,899 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                        3,100,000                  3,100,000 ބ.ކިހާޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT384-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         3,100,000                   3,100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,191,546                        2,780,274                              - ބ.ކިހާޫދ ދެކުުނ ފާަރތުގެ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT086-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,191,546                         2,780,274                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  3,501,624                        3,939,327                      590,899 ބ.ކިހާޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS081-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,501,624                         3,939,327                      590,899 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ޮދްނފަނު                  3,096,434                        7,885,793                  1,377,869

ައަލްށފަށާ                     325,000                        5,200,000                      975,000 ބ. ޮދްނފުަނ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު އެޅުން  P-SPT409-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      325,000                         5,200,000                      975,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     384,063                                       -                              - ބ.ޮދްނފުަނ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT046-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                        384,063                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,387,371                            2,685,793                      402,869 ބ.ޮދްނފުަނ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS085-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,387,371                             2,685,793                      402,869 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ބ.ދަަރވްަނދޫ                10,410,035                      11,933,726                  3,821,972

ިރެޓްނަޝން                     840,328                                   -                              - ބ.ދަަރވްަނޫދ އިމަރޖްެނީސ މެޑިކަލް ަސރވްިސ ެސްނޓަރ P-MOH067-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      840,328                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     226,376                           203,738                        30,561 ބ.ދަަރވްަނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT284-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      226,376                            203,738                        30,561 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                        10,000                                   -                              - ބ.ދަަރވްަނޫދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT292-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     291,200                           262,080                        39,312 ބ.ދަަރވްަނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT353-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      291,200                            262,080                        39,312 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     658,839                           592,955                              - ބ.ދަަރވްަނޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT061-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              592,955                            658,839                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,733,292                        7,574,953                  3,202,099 ބ.ދަަރވްަނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR123-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,733,292                         7,574,953                   3,202,099 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,650,000                        3,300,000                      550,000 ބ. ދަަރވްަނޫދގައި މްިސކިތެއް ޤާއިމް ކުރުން  P-MSQ046-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,650,000                         3,300,000                      550,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ޅ.ހްިނަނވަރު                58,068,193                      86,220,058                16,919,052

ިހނގަުމްނދާ                     144,120                           129,708                              - ޒްޯނ 2 މޭެނޖްމްަންޓ ޮއފްީސ އަދި ވެއަރ ހައްުނ ހެދުން  P-HLT100-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      144,120                            129,708                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 7,338,354                            8,255,648                  1,238,347 ޅ.ހްިނަނވަރު އައު ޮހްސޕިޓަލް  P-HLT129-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,338,354                             8,255,648                   1,238,347 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     233,511                           467,021                              - ޅ.ހްިނަނވަރު ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT245-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      233,511                            467,021                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     950,000                        1,900,000                              - ޅ.ހްިނަނވަރު ފުޓޯުބޅަދަނޑުގައި ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް އާއި ޮރްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-SPT305-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      950,000                         1,900,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                        60,000                             40,000                              - ޅ.ހްިނަނވަރު އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT415-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        60,000                              40,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  7,761,600                        8,731,800                              - ޅ.ހްިނަނވަރު ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR079-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,761,600                         8,731,800                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                19,275,000                      42,405,000                15,420,000 ޅ.ހްިނަނވަރުގައި 100 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HTE069-012 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 19,275,000                       42,405,000                 15,420,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                19,937,037                      22,429,167                              - ޅ.ހްިނަނވަރު މަގު ހެދުން  P-ROD045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 19,937,037                       22,429,167                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    453,371                           138,034                        20,705 ޅ.ހްިނަނވަރު ކުނިމޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-WST013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

20,705                        138,034                            453,371                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,915,200                        1,723,680                      240,000 ޅ.ހްިނަނވަރު ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އައު އިމާާރތް  P-LCL029-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,915,200                         1,723,680                      240,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ޅ.ަނއިފަރު                14,218,770                      44,070,273                19,995,593

ިހނގަުމްނދާ                     410,000                           820,000                              - ޅ.ަނއިފަރު ފަަޔރ ްސޭޓަޝްނ ވެހިކަލް ގާަރޖް އެކްްސެޓްނަޝން  P-NSC003-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދާިފއީ ާބރު  1013

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      410,000                            820,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     600,000                        3,000,000                  5,400,000 ޅ.ަނއިފަރު ޮޕލްިސ އެކަމަޑަޭޝްނ އިމާާރތްކުރުން  P-POL007-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      600,000                         3,000,000                   5,400,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     650,000                        1,300,000                      657,350 ޅ.ަނއިފަރު ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-SOC074-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      650,000                         1,300,000                      657,350 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                        3,100,000                  3,100,000 ޅ.ަނއިފަރު ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT383-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         3,100,000                   3,100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     660,000                           840,000                  2,160,055 ޅ.ަނއިފަރު ފެރީ ޓަރމަިނލް ހެދުން  P-HBR108-000 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      660,000                            840,000                   2,160,055 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  7,481,250                      22,840,563                  4,678,188 ޅ.ަނއިފަރު ެނރުފައިކަށި އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR140-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,481,250                       22,840,563                   4,678,188 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,817,520                        3,169,710                              - ޅ.ަނއިފަރުގައި 100 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HTE069-015 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,817,520                         3,169,710                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                        7,000,000                  2,500,000 ޅ. ަނއިފަރު ބްިނ ހިއްކުން  P-REC031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         7,000,000                   2,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    800,000                            2,000,000                  1,500,000 ޅ.ަނއިފަރު މަގު ހެދުން  P-ROD041-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      800,000                             2,000,000                   1,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ެސނޭިޓަޝްނ އްިނ 5 އައިލްަނޑްސް  P-SAN011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ޅ.ކެުރްނދޫ                26,147,075                      37,204,120                10,488,730

ައަލްށފަށާ                     500,000                                   -                              - ޅ.ކެުރްނޫދ ްސކޫލް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SCH016-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,772,809                        1,595,528                              - ޅ.ކެުރްނޫދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH016-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,772,809                         1,595,528                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,100,000                                   -                              - ޅ. ކެުރްނޫދ ިޞއްޙީމަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT184-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,100,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,575,554                            1,772,498                      265,875 ޅ.ކެުރްނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,575,554                             1,772,498                      265,875 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     465,920                               419,328                              - ޅ.ކެުރްނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT350-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,920                                419,328                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     315,000                        1,470,000                      315,000 ޅ.ކެުރްނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑުގެ ލައިޓު ހަރުކުރުން  P-SPT397-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      315,000                         1,470,000                      315,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,528,351                        5,094,395                              - ޅ.ކެުރްނޫދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތް ކުރްުނ  P-CPT023-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              5,094,395                         4,528,351                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,471,473                        5,030,407                  2,160,055 ޅ.ކެުރްނޫދ ަބނދަރު ޭބރު ތޮށި ހެދްުނ  P-HBR111-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,471,473                         5,030,407                   2,160,055 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 9,252,000                      19,275,000                  7,710,000 ޅ.ކެުރްނޫދގައި 50 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,252,000                       19,275,000                   7,710,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,039,968                        2,294,964                              - ޅ.ކެުރްނޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MIA001-049 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,039,968                         2,294,964                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    126,000                           252,000                        37,800 ޅ.ކެުރްނޫދ މްަސމާރުކްޭޓ އިމާާރތްކުރުން  P-FIS018-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      126,000                            252,000                        37,800 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޅ.ޮއޅުވެލިފުށި                13,172,613                      15,869,293                21,125,939

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,338,574                        1,204,717                      180,708 ޅ.ޮއޅުވެލިފުށީ ްސކޫލުގެ 10 ކްލްާސޫރމުގެ 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH122-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,338,574                         1,204,717                      180,708 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,049,858                           944,872                      141,731 ޅ.ޮއޅުވެލިފުށި ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT109-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,049,858                            944,872                      141,731 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     660,000                        1,320,000                              - ޅ.ޮއޅުވެލިފުށި ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ވާަށފާރު އަދި ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT333-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      660,000                         1,320,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     200,000                           500,000                      300,000 ޅ.ޮއޅުވެލިފުށި ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ޮރްސްޓޮރމް ޤާއިމުކުރުން  P-SPT388-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                            500,000                      300,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                        60,000                             40,000                              - ޅ.ޮއޅުވެލިފުށި އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT416-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        60,000                              40,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,861,686                        3,219,397                      482,909 ޅ.ޮއޅުވެލިފުށި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތް ކުރްުނ  P-CPT012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

482,909                      3,219,397                         2,861,686                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                            2,450,000                              - ޅ.ޮއޅުވެލިފުށީގައި ަބނދަރު ޮބޑުކުރުމާއި ޕިކްނިކް ދާެނ ތެަނއް ހެދުން  P-HBR150-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                             2,450,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  5,502,495                            6,190,307                20,020,591 ޅ.ޮއޅުވެލިފުށި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS025-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,502,495                         6,190,307                 20,020,591 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މައިކޯްރ ގްރިޑް ޑެީސލޭިނަޝްނ ޕްލްާންޓ  P-WAT024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ޅ.މާފިލާފުށި                     900,000                                   -                              -

ިރެޓްނަޝން                     900,000                                   -                              - ޅ.މާފިލާފުށި ްޓެރއިންިނގ ޢިމާާރތް  P-MNDF03-013 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދާިފއީ ާބރު  1013

ިއްނޑިއާ                      900,000                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ކ.ކާށިދޫ                  4,826,414                      15,439,173                14,665,030

ިހނގަުމްނދާ                  1,244,791                        1,120,312                              - ކ.ކާށޫިދގައި އައު ުސކޫލެއް ގާއިމުކުރުން  P-SCH003-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,244,791                         1,120,312                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     683,083                           614,775                              - ކ.ކާށޫިދ ިސއްހީމަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HLT146-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      683,083                            614,775                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     226,311                           203,680                              - ކ.ކާށޫިދގައި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު އެޅުން  P-SPT227-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      226,311                                203,680                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     744,800                           670,320                              - ކ.ކާށޫިދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ވާަށފާރު އަދި ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT338-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      744,800                            670,320                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    350,000                             50,400                  2,165,030 ކ.ކާށޫިދ އެއްގަމުތޮށި ހެދުން  P-HBR080-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                              50,400                   2,165,030 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     600,000                      11,900,000                12,500,000 ކ. ކާށޫިދގައި ަބނދަރު ހެދުމާއި ބްިނ ހިއްކުން  P-HBR159-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      600,000                       11,900,000                 12,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     977,429                           879,686                              - ކ.ކާށޫިދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              879,686                            977,429                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  މައިކޯްރ ގްރިޑް ޑެީސލޭިނަޝްނ ޕްލްާންޓ  P-WAT024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.ގާފަރު                13,130,942                      38,866,060                  8,547,409

ައަލްށފަށާ                  1,050,000                        2,450,000                  3,500,000 ކ.ގާފަރު ްސކޫލް 08 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH210-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,050,000                         2,450,000                   3,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,280,942                        4,816,060                      722,409 ކ.ގާފަރު ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,280,942                         4,816,060                      722,409 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                        3,100,000                  3,100,000 ކ.ގާފަރު ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT385-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         3,100,000                   3,100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,500,000                      10,500,000                      525,000 ކ.ގާފަރު ަބނދަރު މާަރމާތުކުރުން  P-HBR136-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,500,000                       10,500,000                      525,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  4,000,000                          18,000,000                      700,000 ކ.ގާފަރު ބްިނ ހިއްކުން  P-REC036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,000,000                           18,000,000                      700,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.ދިއްފުށި                11,154,325                      12,966,677                14,780,919

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     685,328                           616,796                        92,519 ކ.ދިއްފުށި ްސކޫލް ަސއްިންސ ލްެބ އަދި ެސްނ ކްލްާސޫރމް  P-SCH161-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      685,328                            616,796                        92,519 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     900,000                        1,600,000                  3,500,000 ކ.ދިއްފުށި  ްސކޫލް 04 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓިޕަރޕްަސ ހޯލް   P-SCH198-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      900,000                             1,600,000                   3,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    250,000                           500,000                        75,000 ކ.ދިއްފުށި އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT190-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                            500,000                        75,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     199,957                           179,961                              - ކ.ދިއްފުށި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT283-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      199,957                            179,961                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 8,279,040                        9,313,920                11,000,000 ކ.ދިއްފުށި ބްިނ ހިއްކައި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-LND004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,279,040                         9,313,920                 11,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    840,000                           756,000                      113,400 ކ.ދިއްފުށި ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LGA020-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      840,000                            756,000                      113,400 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.ތުލްުސދޫ                  8,989,584                            7,974,099                      406,176

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    456,886                               411,197                        61,680 ކ.ތުލްުސޫދ ްސކޫލް ަސއްިންސ ލެބް  P-SCH182-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      456,886                                411,197                        61,680 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    341,920                           683,840                      102,576 ކ.ތުލްުސޫދ ޮޕލެިޓކްނިކް އިމާާރތްކުރުން  P-UNI014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1129

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      341,920                            683,840                      102,576 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,200,000                           330,000                              - ކ.ތުލްުސޫދ ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT128-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                   2,200,000                            330,000                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     243,012                           486,025                              - ކ.ތުލްުސޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT244-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      243,012                            486,025                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,792,000                        1,612,800                      241,920 ކ.ތުލްުސޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-HTE011-151 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

241,920                      1,612,800                         1,792,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  3,955,766                        4,450,237                              - ކ.ތުލްުސޫދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,955,766                         4,450,237                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.ހުރާ                  5,595,456                        1,061,128                  1,796,662

ިހނގަުމްނދާ                     471,021                               235,511                              - ކ.ހާުރ ްސކޫލްގެ 6 ކްލްާސ ޫރމުގެ 2 ބުރި އިމަާރތް  P-SCH017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      471,021                                235,511                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     666,750                           600,075                              - ކ.ހާުރ ކޭމްޕަްސއްިޓ ތަަރއްގީކުރުން  P-HYS002-025 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      666,750                            600,075                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     350,000                             50,400                  1,796,662 ކ.ހާުރ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                              50,400                   1,796,662 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  3,757,402                                   -                              - ކ.ހާުރ ބްިނ ހިއްކްުނ އަދި ޮބޑުހިލަ ޖެހްުނ - ފްޭސ 2 P-REC001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,757,402                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     350,283                           175,142                              - ކ.ހާުރ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު އިމާާރތް  P-CRT003-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,283                            175,142                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ކ.ހްިނމަފުށި                12,358,519                      11,729,317                  1,278,187

ިހނގަުމްނދާ                     252,984                           505,968                              - އައޭްސރި ޖަލުގެ ރިހެބިލޭިޓަޝްނ އްިނފާުރްސްޓަރކްޗަރ އަދި ވާަށފާރު ތަަރއްގީކުރުން  P-PEN010-001 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      252,984                            505,968                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    426,374                           383,737                        57,560 އައޭްސރި ޖަލުގައި ގްޭޓ ހައްުސއެއް އިމާާރތްކުރުން  P-PEN015-001 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      426,374                            383,737                        57,560 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    714,647                           643,182                        96,477 ކ.ހްިނމަފުށި އައޭްސރި ޖަލުގައި މެޑިކަލް ެސްނޓަެރއް އިމާާރތް ކުރުން  P-PEN016-001 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      714,647                            643,182                        96,477 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    317,621                           285,859                        42,879 ކ.ހްިނމަފުށި އައޭްސރި ޖަލުގެ ޖުވަެނއިލް ފިެސލިޓީގެ ފްޭސ 2 ތަަރއްޤީކުރުން  P-PEN018-001 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      317,621                            285,859                        42,879 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,606,048                        1,806,804                      271,021 ކ.ހްިނމަފުށި ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH133-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,606,048                         1,806,804                      271,021 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,100,000                                   -                              - ކ. ހިއްމަފުށީ ިޞއްޙީމަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT185-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,100,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,741,158                        1,567,042                      235,056 ކ.ހްިނމަފުށި ޑަްރގް ޮއފްެނޑްާސ ރިމްާނޑް ެސްނޓަރ P-RHB006-001 ެނަޝަނލް ޑަްރގް ެއޖްެނސީ  1192

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,741,158                         1,567,042                      235,056 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                           350,000                      450,000 ކ.ހްިނމަފުށި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT450-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                            350,000                      450,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    927,360                               834,624                      125,194 ކ.ހްިނމަފުށި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT062-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

125,194                      834,624                                927,360                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,074,518                               967,066                              - ކ.ހްިނމަފުށި ަބނދަރު ހެދްުނ - ފްޭސ 2 P-HBR047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,074,518                            967,066                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,897,809                        4,385,035                              - ކ.ހްިނމަފުށި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              4,385,035                         3,897,809                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.ގުޅި                  5,626,857                        5,794,329                  4,808,511

ެޓްނޑިަރްނގ                 3,309,693                        3,723,404                      558,511 ކ.ގުޅީ ްސކޫލުގެ 6 ކްލްާސޫރމް އަދި ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH067-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,309,693                         3,723,404                      558,511 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     235,463                           470,925                              - ކ.ގުޅި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅްުނ  P-SPT158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      235,463                            470,925                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     800,000                            1,600,000                  4,250,000 ކ.ގުޅި ބްިނ ހިއްކުން  P-REC005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      800,000                         1,600,000                   4,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,281,701                                   -                              - ކ.ގުޅީގައި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS056-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    1,281,701                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.މާފުށި                40,562,057                      36,426,779                  3,301,242

ިރެޓްނަޝން                     550,000                                   -                              - މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ެސކިއުރިޓީ ވްިނގެއް ގާއިމުކުރުން  P-PEN001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް  1016

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      550,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                13,720,000                      15,435,000                              - މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ރްިސކު ެސކިއުރިޓީ 50 ުޔންިޓ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުން  P-PEN001-005 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް  1016

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 13,720,000                       15,435,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  5,040,000                        5,670,000                              - މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ރްިސކު ެސކިއުރިޓީ 20 ުޔންިޓ ޖަލެއް ގާއިމުކުރުން  P-PEN001-006 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް  1016

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,040,000                         5,670,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,568,700                        2,156,800                  1,456,840 ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ެސކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބާިނކުރުން  P-DPRS01-007 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,568,700                         2,156,800                   1,456,840 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     115,374                           103,837                              - ކ.މާފުށި ރިހިބިލޭިޓަޝްނ ވޯކޮްޝޕް އިމާާރތް ންިނމުން  P-PEN001-002 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      115,374                            103,837                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,485,640                           742,820                              - ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ުޔނިޓް -09 އަޕްގޭުރޑްކުރުން  P-PEN001-003 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,485,640                            742,820                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                                   -                              - މާފުށީ ޖަލުގައި 100 މީހްުނގެ ޖާގައިގެ ްސާޓފް އެކޮމަޑަޭޝްނ ްބލޮކްއެއް އިމާާރތް ކުރުން  P-PEN001-007 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    301,740                           271,566                        40,735 ކ. މާފުށި ޖަލުގެ ޤައިދްީނ ަބއިތިއާްބ ުޔންިޓތައް މްަނޑޭލާ ޫރލްްސއާ އެއްގޮތްަށ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-PEN017-001 ޯމލްޑިވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރވިސް  1025

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      301,740                            271,566                        40,735 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     639,894                           255,958                              - ކ.މާފުށި ްސކޫލް އިމާާރތް  P-SCH065-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      639,894                            255,958                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,100,000                                   -                              - ކ. މާފުށީ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT186-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,100,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     560,000                                   -                              - ކ.މާފުށި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,697,911                        4,160,150                  1,803,667 ކ.މާފުށި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR124-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,697,911                         4,160,150                   1,803,667 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  6,782,798                        7,630,648                              - ކ.މާފުށި ބްިނ ހިއްކުން  P-REC007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,782,798                         7,630,648                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.ގަުރއިދޫ                  9,567,998                        7,082,634                  1,460,041

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    672,000                        1,344,000                      201,600 ކ.ގަުރއޫިދ ްސކޫލް 8 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH066-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      672,000                         1,344,000                      201,600 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,280,942                        4,816,060                      722,409 ކ.ގަުރއޫިދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,280,942                         4,816,060                      722,409 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     227,385                                   -                              - ކ.ގަުރއޫިދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑުގައި ޓަރފް އެޅްުނ  P-SPT157-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      227,385                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  3,447,149                                   -                              - ކ.ގަުރއޫިދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,447,149                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    380,522                           418,574                      460,432 ކ.ގަުރއޫިދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SAN038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      380,522                            418,574                      460,432 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    560,000                           504,000                        75,600 ކ.ގަުރއޫިދ ހާއަްސ އެހީއްަށ ޭބުންނވާ މީހްުނގެ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SOC072-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރވިަސސް  1510

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                                504,000                        75,600 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

1,690,797,072           924,587,096                        959,168,934              ު ކ.ގުޅިފަޅ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ             308,111,527                        165,086,405           1,690,797,072 މޯލްޑިވްްސ އްިނޓަރޭނަޝަނލް ޕްޯޓ ޑިވެލޮޕްމްަނޓް  P-HBR095-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 16,339,248                           18,381,654               241,933,872 ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް               291,772,279                     146,704,751            1,448,863,200 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ              651,057,407                    759,500,691                              - ކ.ގުޅިފަޅު ބްިނ ހިއްކުން  P-LND005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 33,269,257                       37,427,914                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައިއެއްނޖީ               617,788,150                     722,072,777                              - ޯލނު 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ްސމޯލް ްސކޭލް ވްޭސްޓ ޓު އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްްޓ ފްޭސ 2 P-WST037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

36,000                        1,599,840                        1,003,200                  ި ކ.ވިލިނގިލ

ިހނގަުމްނދާ                     243,600                           487,200                              - ވިލިމާލެ މުހިއްޔިއްދްީނ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH134-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      243,600                            487,200                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    120,000                           240,000                        36,000 ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާރކު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      120,000                            240,000                        36,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     270,000                           540,000                              - ވިލިމާލެ ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT356-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      270,000                            540,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     369,600                           332,640                              - ވިލިމާލެ މްަސމާރުކްޭޓ އިމާާރތްކުރުން  P-FIS005-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      369,600                            332,640                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ައަލްށފަށާ  މާލެ ިސޓީގައި 5 ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT431-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ކ.ހުޅުމާލެ              271,286,659                    182,926,768              106,838,382

ިހނގަުމްނދާ                  4,256,000                        4,788,000                              - ހުޅުމާލޭ އިމާާރތް ކުރުމްަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ީސއެޗް އްެސ އީ ބީ ްބލޮކް ( ކްޮންޓެރކްޓަރ ފައޭިންނސް )  P-SCH150-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,256,000                         4,788,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 8,960,000                      10,080,000                  1,512,000 ހުޅުމާލޭ އަލްަށ އިމާާރތް ކުރުމްަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ްސކޫލް 1 P-SCH156-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,960,000                       10,080,000                   1,512,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,480,000                        5,040,000                      756,000 ހުޅުމާލޭ އަލްަށ އިމާާރތް ކުރުމްަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ްސކޫލް 2 P-SCH157-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,480,000                         5,040,000                      756,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 7,784,996                        8,758,121                  1,313,718 ހުޅުމާލޭ އަލްަށ އިމާާރތް ކުރުމްަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ްސކޫލް 3 P-SCH158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,784,996                         8,758,121                   1,313,718 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 8,960,000                      10,080,000                  1,512,000 ހުޅުމާލޭ އަލްަށ އިމާާރތް ކުރުމްަށ ހަމަޖެހިފައިވާ ްސކޫލް 4 P-SCH159-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,960,000                       10,080,000                   1,512,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,313,433                        3,727,612                              - ހުޅުމާލޭގައި އިމާާރތްކާުރ އައު ްސކޫލް އިމާާރތް  P-SCH028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1063

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,313,433                         3,727,612                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     300,000                                   -                              - ހުޅުމާލޭގައި ްސޭޓްޓ ޮއފް އާރްޓ ޓިވްެޓ އްިންސޓިޓިއަުޝްނ ގާއިމްކުރުން  P-UNI005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1129

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                        4,000,000                      800,000 ަސާނބިލް ބިލްޑްިނގ އިމާާރތްކުރުން  P-UNI017-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ިއްސާލމީ ުޔިނަވރިސޓީ  1141

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                         4,000,000                      800,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     240,103                           480,207                      343,005 އީ .އެމް .އެސް .ކޯލެްސްނޓަރ ޢިމާާރތް ކުރުން  P-HLT089-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      240,103                            480,207                      343,005 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,068,746                        2,327,339                      645,344 ހުޅުމާލެ ޮހްސޕިޓަލުގައި ގާއިމްކެުރވިފައިވާ 6 ބުރީގެ އިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް ންިނމުން  P-HLT081-001 ުހުޅާމޭލ ޮހްސޕަިޓލް  1188

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,068,746                         2,327,339                      645,344 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,699,917                        3,037,407                  8,750,000 ހުޅުމާލެ ޮހްސޕިޓަލް ޮއފްތަލްމިކް އަދި ޖެެނަރލް ޮއޕޭަރަޝްނ ތިއޭޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-HLT081-002 ުހުޅާމޭލ ޮހްސޕަިޓލް  1188

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,699,917                         3,037,407                   8,750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                19,000,000                      19,000,000                              - ހުޅުމާލޭ ޮހްސޕިޓަލުގެ ޮއޕޭަރަޝްނ ތިއޭޓަރ ކޮމްޕްލެކްްސ ގާއިމުކުރުން  P-HLT170-001 ުހުޅާމޭލ ޮހްސޕަިޓލް  1188

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 19,000,000                       19,000,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ައަލްށފަށާ                16,100,000                        6,900,000                              - ި .ސީ .ޫޔ ގާއިމްކުރުން  ި .ސީ .ޫޔ އަދި އެން .އައ ހުލުމާލެ ޮހްސޕިޓަލުގައި އައ P-HLT171-001 ުހުޅާމޭލ ޮހްސޕަިޓލް  1188

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 16,100,000                         6,900,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     140,000                           126,000                  3,750,000 ހުޅުމާލޭގައި އްެނޑީއޭގެ ވެލަްންސ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-RHB004-001 ެނަޝަނލް ޑަްރގް ެއޖްެނސީ  1192

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      140,000                            126,000                   3,750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     937,646                           281,294                              - ހުޅުމާލެ ެބޑްމްިނޓްަނ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް  P-SPT218-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                      937,646                            281,294                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                20,489,628                      23,050,831                  2,032,701 ޮޕލްކޯ ހައިުސްނގ ފްލްެޓްސ ންިނމުން  P-HOU010-003 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 20,489,628                       23,050,831                   2,032,701 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,262,020                        3,669,772                              - ި . ޮއފްީސ އިމާާރތް  އެމް .އެން .ޕީ .އައ P-OFF001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,262,020                         3,669,772                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                37,876,400                           550,646                47,283,614 ކްރިކްެޓ ްސޭޓޑިއަމް  P-SPT212-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                            504,000                      638,114 ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                 37,316,400                              46,646                 46,645,500 ޯލނު 

ިރެޓްނަޝން                     154,000                                   -                              - ހުޅުމާލޭ ހާިޔ ފްލްެޓ ަސަރހައްދުގެ ވަގުތީ 2 ވަަނ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

-                              -                                    154,000                      ް ިމްސިކތަްތާކިއ ެބޭހ ަވޤްފް ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފްަނޑ

ިހނގަުމްނދާ                32,400,000                      38,140,000                38,140,000 ޮއޑިޓަރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-OFF004-001 ޮއޑިަޓރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް  1243

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 32,400,000                       38,140,000                 38,140,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                87,884,490                      33,287,849                              - ހުޅުމާލޭ އައިލްަނޑް ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-HDC001-102 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފިޭންނސް  1272

ަސުއދީ ައަރިބއާ                 87,884,490                       33,287,849                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                  4,979,280                        5,601,690                              - ހުޅުމާލޭ އަމްާނ ހާިޔ ގާއިމުކުރުން  P-SCO050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރވިަސސް  1510

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,979,280                         5,601,690                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ައަލްށފަށާ  މާލެ ިސޓީގައި 5 ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT431-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 1500 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.މާލެ              993,591,401                1,491,834,677              792,867,110

ިހނގަުމްނދާ                  2,718,588                                   -                              - މިންިސްޓރީ ޮއފް ޑިފްެންސ އައު އިމާާރތް  P-OFF003-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޑިފްެނސް  1012

ިއްނޑިއާ                   2,718,588                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ިހނގަުމްނދާ                28,000,000                      31,500,000                20,500,000 މާލެ ޖަލު ަބދަލުކުރުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-PEN011-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް  1016

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 28,000,000                       31,500,000                 20,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,863,826                        4,346,804                      652,021 އެފީްސޕީޑީ އިމާާރތުގެ ފިނިިޝްނ މަަސއްކަތްތައް  P-POL008-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,863,826                         4,346,804                      652,021 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  6,420,300                      12,401,100                  2,172,420 އަަރބިއާްޔ ްސކޫލް އައު އިމާާރތާއި ޖަމާލުއްދްީނ ްސކޫލް އެެނކްްސ އިމާާރތް  P-SCH185-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,420,300                       12,401,100                   2,172,420 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,784,658                        4,257,740                              - ދަރުމަވްަނތަ ްސކޫލް އިމާާރތް  P-MOE063-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1063

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,784,658                         4,257,740                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,170,063                        1,053,057                              - ސީ .އެޗް .އެސް .އީ 8 ބުރީގެ ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH029-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1063

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,170,063                         1,053,057                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     227,937                           455,875                              - މެޑިކަލް ްސކޫލް ގާއިމުކުރުން  P-CHE001-006 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ  1130

ާޕިކްސާތން                      227,937                            455,875                              - ިހޭލ ެއހީ 

ިހނގަުމްނދާ                     190,000                           380,000                              - ދަމަަނވެށި އަދި އެމް .ބީ .އްެސ އިމާާރތް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT072-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      190,000                            380,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     450,000                           104,356                              - އައ.ޖީ.އެމް .އެޗް އޯބީޖީ ކްޮނަސލޭްޓަޝްނ / އާްރ އެޗް ސީ  P-HLT071-002 ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1166

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      450,000                            104,356                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     342,477                           684,954                              - އައ.ޖީ.އެމް .އެޗް ސީ .އެސް .އެސް .ޑީ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT071-003 ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1166

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      342,477                            684,954                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     521,059                           468,954                              - ި .ޖީ.އެމް .އެޗް ޮހްސޕިޓަލްގެ ެބކް ހައްުސ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  އައ P-HLT071-004 ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1166

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      521,059                            468,954                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     339,461                           305,515                              - ި .ޖީ.އެމް .އެޗްގައި ޮއްނކޮލޮޖީ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން  އައ P-HLT095-001 ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1166

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      339,461                            305,515                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,720,940                        1,548,846                      232,327 ި .ޖީ.އެމް .އެޗްގައި ޕަލްމޮޮނލޮޖީ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން  އައ P-HLT097-001 ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1166

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,720,940                         1,548,846                      232,327 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,253,325                        1,127,992                      169,199 ި .ޖީ.އެމް .އެޗްގައި ްޓާރްންސޕްލްާންޓ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން  އައ P-HLT098-001 ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1166

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,253,325                         1,127,992                      169,199 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     717,123                               645,410                              - ި .ޖީ.އެމް .އެޗްގެ ފްލޮޮބޮޓމީ ގަްރއްުނޑް ފްލޯރއްަށ ަބދަލުކުރުން  އައ P-HLT140-001 ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1166

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      717,123                                645,410                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     877,200                               789,480                              - ްބލަޑް ޭބްނކް އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HLT142-001 ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1166

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      877,200                                789,480                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     560,000                               504,000                              - ޮއލިމްޕްަސ ހޯލް ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC052-001 ެނަޝަނލް ެސްނަޓރ ޮފރ ދި ާއޓްސް  1211

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                                504,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     900,000                                   -                              - އޯޑިއޯ ެރކޯޑްިނގ ްސޫޓޑިއޯ ޤާއިމްކުރުން  P-SOC078-001 ެނަޝަނލް ެސްނަޓރ ޮފރ ދި ާއޓްސް  1211

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      900,000                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    306,750                               613,500                        92,025 މާލޭ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-HYS002-013 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      306,750                            613,500                        92,025 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     430,000                               860,000                              - މާލެ ހްެނވޭރު ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-HYS005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      430,000                            860,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                55,669,280                      94,637,776              117,500,000 ގަލޮޅު ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-HYS006-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                 55,669,280                       94,637,776               117,500,000 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     210,000                           189,000                              - ގޭްރޓަރ މާލެ ަސަރޙައްދުގައި ހިމޭެނ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތްަށ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SOC051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                            189,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     284,879                               569,758                  3,925,250 މާލެގައި ޫޔތު އޮިނވަޭޝްނ ލްެބ ޤާއިމުކުރުން  P-SOC071-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      284,879                            569,758                   3,925,250 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     124,950                           112,455                              - މާލެ ގަލޮޅު ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT134-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      124,950                            112,455                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,296,000                        6,689,500                              - ެނަޝަނލް ާބްސކްެޓޯބލް ެސްނޓަރު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT215-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   6,296,000                         6,689,500                              - ޯލނު 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,472,000                        3,689,000                              - ެނަޝަނލް ޭޓަބލް ެޓންިސ ެސްނޓަރު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT216-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   3,472,000                         3,689,000                              - ޯލނު 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,600,000                                   -                              - ެނަޝަނލް ެންޓޯބލް ެސްނޓަރު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT217-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   1,600,000                                    -                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     283,500                           567,000                              - މާލެ އްިނޑޯ ވޮލީ ކްޯޓ ގާއިމުކުރުން  P-SPT223-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      283,500                                567,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,130,000                        3,621,000                  6,390,000 ޭނަޝަނލް ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރްުނ  P-SPT289-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   2,130,000                         3,621,000                   6,390,000 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     302,400                           272,160                              - މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-SPT341-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      302,400                            272,160                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                        5,000,000                              - ޢިއްޒުއްދްީނ ފާލްަނ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HBR157-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                         5,000,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,417,949                        1,410,416                      211,562 މާލެ ހާިޔ މާަރމާތުކުރުން  P-HOU030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,417,949                         1,410,416                      211,562 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                16,840,702                      18,945,790                              - މާލޭ މަގު ހެދުން  P-HTE061-009 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 16,840,702                       18,945,790                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ިހނގަުމްނދާ              792,015,291                1,245,770,619              624,022,306 ގޭްރޓަރ މާލެ ކެަނކްޓިވިޓީ ޕޮްރޖެކްްޓ ( މާލެ -ތިލަފުށި ްބރިޖް )  P-HTE072-007 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 17,920,000                       20,160,000                   6,970,262 ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިއާ               182,349,975                     410,694,114                              - ިހޭލ ެއހީ 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް               591,745,316                     814,916,505               617,052,044 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                  3,437,799                        3,867,524                              - ްސޯޓމްވޯޓަރ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ އްެނޑް މެއްިނެޓަންންސ ( މާލެ )  - ފްޭސ 4  P-HTE122-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,437,799                         3,867,524                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     294,000                           264,600                              - މާލޭގައި 2 ޕާކްިނގެ އިމާާރތް ތަަރއްގީކުރްުނ  P-OTH014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      294,000                            264,600                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     560,000                           504,000                              - އްިނެޓގޭްރެޓޑް ޭނަޝަނލް ޕްަބލިކް ފެރީ ެންޓވޯކް ( ފްޭސ 2 އަދި 3)  P-TRN009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                            504,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     440,000                           880,000                              - މާލޭގައި އެމްބިއްެންޓ އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރްިނގ ްސޭޓަޝެނއް ގާއިމުކުރްުނ  P-OTH006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              880,000                            440,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     176,960                           159,264                              - ވައިގެ ފްެނވަރު ެބލުމުގެ މްަޝޫރއު  P-OTH007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              159,264                                176,960                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                10,000,000                                       -                              - ހޯމް ޯސލާ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW003-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              -                                        10,000,000                 ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                34,020,000                          38,272,500                15,000,000 މާލޭ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްްސ އިމާާރތްކުރުން  P-CRT004-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 34,020,000                       38,272,500                 15,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,120,000                        1,008,000                  2,000,000 ދިވެހާިރއްޖޭގެ ުސޕްރީމް ކޯޓު އިމާާރތް  P-JAS002-004 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,120,000                         1,008,000                   2,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     140,000                           126,000                              - ޑިޖިޓަލް ެޓެރްސޓީރިއަލް ެންޓވޯރކް ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްްޓ ( ލޯކަލް ކޮމޮްޕަންނޓް )  P-MFT008-003 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފިޭންނސް  1272

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      140,000                            126,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     840,000                           756,000                              - މާލެ ިސޓީ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL022-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      840,000                            756,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     100,000                           200,000                              - މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ެސްނޓަެރއް ގާއިމުކުރުން  P-SOC043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރވިަސސް  1510

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,000                            200,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,021,984                        2,274,732                              - މާލޭގައި މިނީ ަބްސ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން  P-TRN006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޓާްރްންސޯޕޓް ެއްނޑް ިސވިލް ޭއވިޭއަޝން  1530

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,021,984                         2,274,732                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ައަލްށފަށާ  މާލެ ިސޓީގައި 5 ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT431-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ްސމޯލް ްސކޭލް ވްޭސްޓ ޓު އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްްޓ ފްޭސ 2 P-WST037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ކ.ހުޅުލެ              686,229,201                        518,558,554                69,382,740

ިހނގަުމްނދާ              686,229,201                    518,558,554                69,382,740 ވެލާާނ އްިނޓަރޭނަޝަނލް ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްްޓ ( ާޓރމަިނލް )  P-MFT010-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފިޭންނސް  1272

ުކވިެއތު               116,289,118                       39,239,961                 13,876,548 ޯލނު 

ައޫބާދބީ                 79,289,701                       16,494,852                 13,876,548 ޯލނު 

13,876,548                 34,647,717                       114,235,940               ް ޯއޕެކް ފްަނޑ ޯލނު 

ަސުއދީ ައަރިބއާ               243,626,750                     175,011,732                 13,876,548 ޯލނު 

ޫޔެއްނކޭ               132,787,692                     253,164,292                 13,876,548 ޯލނު 

ކ.ކަނޑޮުއތްގިރި                              -                                   -                              -

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑޮުއތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން  P-FIS006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ކ.މަނަިޔފުށި                              -                                   -                              -

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ަސްސޭޓަނަބލް ފަިޝރީޒް ރޯިސަސްސ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MFA009-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ކ.ޫދނިދޫ                  3,507,313                        1,340,640                              -

ިރެޓްނަޝން                  2,017,713                                   -                              - ކ.ޫދނޫިދ ަބނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމްަންޓ އްެނޑް ރިކްލަމަޭޝން  P-HBR061-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,017,713                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,489,600                        1,340,640                              - ކ.ޫދނޫިދ ޖުވަެނއިލް ޖްަސޓްިސ ޑެިޓްނަޝން  P-MPS012-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,489,600                         1,340,640                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ކ.ތިލަފުށި              333,066,262                    364,039,573              134,080,644

ިހނގަުމްނދާ              141,522,153                    118,358,249                33,351,036 ގޭުރޓަރ މާލެ އްެނވަަޔްރމްަނޓަލް އްިނޕޫްރވްމްަންޓ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-112 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އޭ .ޑީ .ބީ               104,710,010                       28,101,570                 33,351,036 ިހޭލ ެއހީ 

-                              31,025,411                       27,578,143                 ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައއި .ޑީ .ބީ                   9,234,000                           59,231,268                              - ޯލނު 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ              191,544,109                        245,681,324              100,729,608 ގޭްރޓަރ މާލެ ވްޭސްޓ ޓު އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އޭ .ޑީ .ބީ                 33,551,144                         131,380,250               100,729,608 ިހޭލ ެއހީ 

-                              19,235,782                       17,098,473                 ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

އޭ .ައއި .ައއި .ބީ                 82,089,302                       65,662,697                              - ޯލނު 

އޭ .ޑީ .ބީ                 58,805,190                       29,402,595                              - ޯލނު 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ްސމޯލް ްސކޭލް ވްޭސްޓ ޓު އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްްޓ ފްޭސ 2 P-WST037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ކ.ގިރިފުށި                     550,000                           315,000                              -

ިހނގަުމްނދާ                     550,000                           315,000                              - ކ.ގިރިފުށީ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR099-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދާިފއީ ާބރު  1013

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      550,000                            315,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

އއ.މަތިވެރި                19,556,124                      22,439,150                16,241,447

ިހނގަުމްނދާ                  2,286,659                        2,572,491                              - އއ.މަތިވެރި ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އަދި 12 ކްލްާސޫރމުގެ 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH070-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,286,659                         2,572,491                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,500,000                        2,500,000                      375,000 އއ.މަތިވެރި ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT105-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         2,500,000                      375,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     660,000                           990,000                      148,500 އއ.މަތިވެރި ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC096-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      660,000                            990,000                      148,500 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     255,000                           395,000                      450,000 އއ.މަތިވެރި ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT375-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      255,000                            395,000                      450,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,225,600                        3,628,800                      544,320 އއ.މަތިވެރި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

544,320                      3,628,800                             3,225,600                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,392,944                            4,942,062                      741,309 އއ.މަތިވެރި ަބނދަރު މާަރމާތާއި ލައިޓު ޖެހުން  P-HBR119-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,392,944                             4,942,062                      741,309 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,993,192                            4,492,341                  4,275,000 އއ.މަތިވެރި ބްިނ ހިއްކުން  P-REC027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,993,192                         4,492,341                   4,275,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,874,420                        1,686,978                              - އއ.މަތިވެރީ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-SAN022-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              1,686,978                         1,874,420                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,368,309                        1,231,478                  9,707,318 އއ.މަތިވެރި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

9,707,318                   1,231,478                         1,368,309                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

އއ.ޮބޑުފޮޅުދޫ                  8,436,369                      10,640,297                  1,386,622

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,856,098                        1,670,488                      250,573 އއ.ޮބޑުފުޅޫަދ ްސކޫލް 6 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓިޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH163-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,856,098                         1,670,488                      250,573 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                        1,875,000                      125,000 އއ.ޮބޑުފޮޅޫުދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SOC082-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         1,875,000                      125,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,093,872                           984,484                              - އއ.ޮބޑުފުޅޫަދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT213-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,093,872                            984,484                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - އއ.ޮބޑުފޮޅޫަދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT291-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                        10,000                                   -                              - އއ.ޮބޑުފުޅޫަދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT342-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     315,000                            1,470,000                      315,000 އއ.ޮބޑުފޮޅޫުދ ފްުޓޯބޅަދަނޑުގައި ލައިޓު ޖެހްުނ  P-SPT398-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      315,000                             1,470,000                      315,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,319,949                            1,187,954                      178,193 އއ.ޮބޑުފުޅޫަދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,319,949                         1,187,954                      178,193 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  3,068,774                        3,452,371                      517,856 އއ.ޮބޑުފުޅޫަދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS087-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,068,774                         3,452,371                      517,856 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     262,676                                   -                              - އއ.ޮބޑުފުޅޫަދގައި މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      262,676                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އއ.ފެރިދޫ                  6,079,682                        6,591,958                17,784,628

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        1,806,804                      271,021 އއ.ފެރޫިދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމާއި މަލްޓިޕާޕްާސ ހޯލް  P-SCH212-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,806,804                      271,021 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     160,300                                   -                              - އއ.ފެރޫިދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝްނ އިމާާރތް  P-HLT045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      160,300                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     588,000                               529,200                              - އއ.ފެރޫިދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT311-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      588,000                            529,200                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,349,560                        1,214,604                      182,191 އއ.ފެރޫިދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR133-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,349,560                         1,214,604                      182,191 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,389,822                        2,688,550                17,331,416 އއ.ފެރޫިދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

17,331,416                 2,688,550                         2,389,822                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     392,000                           352,800                              - އއ.ފެރޫިދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL024-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      392,000                            352,800                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އއ.މާޅޮސް                  3,089,907                        3,734,364                              -

ިހނގަުމްނދާ                     462,875                           416,588                              - އއ.މާޅޮހު ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-MOE001-069 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      462,875                            416,588                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     879,497                        1,758,995                              - އއ.މާޅްޮސ ހެލްތް ެސްނޓަރ އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT163-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      879,497                         1,758,995                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     128,528                           115,675                              - އއ.މާޅްޮސ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-SOC064-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      128,528                            115,675                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     197,029                               177,326                              - އއ.މާޅްޮސ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑުގައި ވަިނ އްިނދާ އިތަުރްށ ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT345-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      197,029                                177,326                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                        60,000                                 40,000                              - އއ.މާޅްޮސ އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT414-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        60,000                              40,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     957,098                           861,388                              - އއ.މާޅްޮސ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HTE011-127 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      957,098                            861,388                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     404,880                           364,392                              - އއ.މާޅްޮސ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-CRT012-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      404,880                            364,392                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އއ.ހިމްަނދޫ                11,329,390                      11,551,391                17,517,672

ިހނގަުމްނދާ                  1,995,727                        2,245,193                              - އއ.ހިމްަނޫދ ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމުގެ 3 ބުރި އިމާާރތާއި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH068-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,995,727                         2,245,193                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,100,000                                   -                              - އއ. ހިމްަނޫދ ިޞއްޙީމަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް އަދި ވާަށފާރު ޭރުނން  P-HLT187-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,100,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     160,801                           144,721                        21,708 އއ.ހިމްަނޫދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު  P-SOC035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      160,801                            144,721                        21,708 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     229,901                           206,911                              - އއ.ހިމްަނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT266-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      229,901                            206,911                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     465,920                           419,328                        62,899 އއ.ހިމްަނޫދ ވޮލީކޯޓު ގާއިމުކުރުން  P-SPT329-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,920                            419,328                        62,899 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     269,791                           539,582                              - އއ.ހިމްަނޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ވާަށފާރު އަދި ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT334-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      269,791                                539,582                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,064,320                            3,447,360                      600,000 އއ.ހިމްަނޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތް ކުރުން  P-CPT078-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,064,320                             3,447,360                      600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,824,092                            2,052,103                16,458,636 އއ.ހިމްަނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS057-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

16,458,636                 2,052,103                         1,824,092                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,218,838                        2,496,193                      374,429 އއ.ހިމްަނޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ025-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,218,838                         2,496,193                      374,429 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

2,485,286                  17,638,888                      15,860,922                ޫ އއ.ތޮއްޑ

ެޓްނޑިަރްނގ                 8,503,149                        9,566,042                  1,434,906 އއ.ތޮއްޑޫ ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް ކުރުން  P-HLT046-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,503,149                         9,566,042                   1,434,906 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                           400,000                        65,000 އއ.ތޮއްޑޫ ވޮލީ ކްޯޓ ތަަރއްޤިކުރުން  P-SPT095-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                            400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     235,243                           211,719                              - އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT271-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      235,243                            211,719                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    598,500                            1,000,000                      150,000 އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT271-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      598,500                             1,000,000                      150,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    588,000                           529,200                        79,380 އއ.ތޮއްޑޫ ެބޑްމްިނޓްަނ ހޯލް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT362-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      588,000                            529,200                        79,380 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,480,000                        5,040,000                      756,000 އއ.ތޮއްޑޫ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,480,000                         5,040,000                      756,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     991,030                           891,927                              - އއ.ތޮއްޑޫ ަބނދަރު ރީކްޮންސްޓަރކަްޝން  P-HBR082-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      991,030                            891,927                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

އއ.ަރްސދޫ                64,687,421                      37,116,601                  9,924,794

ިހނގަުމްނދާ                  1,947,647                        2,191,102                              - އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,947,647                         2,191,102                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                46,260,000                        7,710,000                  1,156,500 އއ.ަރްސޫދ ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT121-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                 46,260,000                             7,710,000                   1,156,500 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     244,604                               489,209                              - އއ.ަރްސޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-HYS091-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      244,604                            489,209                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     198,000                           396,000                              - އއ.ަރްސޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ވާަށފާރު އަދި ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT335-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      198,000                            396,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,680,000                        1,512,000                      226,800 އއ.ަރްސޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރްުނ  P-CPT024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

226,800                      1,512,000                         1,680,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ                 9,252,000                      19,275,000                  7,710,000 އއ.ަރްސޫދގައި 50 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU041-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,252,000                       19,275,000                   7,710,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,927,369                            5,543,290                      831,494 އއ.ަރްސޫދ ަބނދަރު ޭބރުތޮށި ންިނމުން  P-HTE011-141 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,927,369                             5,543,290                      831,494 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     177,801                                       -                              - އއ.ަރްސޫދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SAN037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      177,801                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

އއ.އުކުޅަސް                30,396,520                      35,111,840                17,555,158

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,324,510                        2,615,074                      392,261 އއ.އުކުޅްަސ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް  P-SCH111-003 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,324,510                         2,615,074                      392,261 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,975,396                        2,222,321                              - އއ.އުކުޅްަސ ްސކޫލް 8 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓިޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH111-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,975,396                         2,222,321                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,280,942                        4,816,060                      722,409 އއ.އުކުޅްަސ ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,280,942                         4,816,060                      722,409 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    500,000                        1,000,000                      150,000 ޒްޯނ 3 މޭެނޖްމްަންޓ ެސްނޓަރ ޤާއިމް ކުރުން  P-HLT101-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                             1,000,000                      150,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    247,800                               223,020                      590,000 އއ.އުކުޅްަސ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      247,800                                223,020                      590,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     194,870                           900,000                              - އއ.އުކުޅްަސ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ލައްިޓ ގާއިމްކުރުމުގެ މަަސއްކަތް  P-SPT160-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      194,870                            900,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     652,274                           587,046                              - އއ.އުކުޅްަސ ަބނދަރު ފެރީ ޓަރމަިނލް ތޮށި ހެދުން  P-HBR081-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      652,274                            587,046                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,332,121                        3,748,636                              - އއ.އުކުޅްަސ ަބއު ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR120-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,332,121                         3,748,636                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                10,544,927                      11,863,043                12,750,488 އއ.އުކުޅްަސ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 10,544,927                       11,863,043                 12,750,488 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  6,343,680                        7,136,640                  2,950,000 އއ.އުކުޅްަސ ޮބޑު މަގު ހެދުން  P-ROD050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,343,680                             7,136,640                   2,950,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އދ.ފްެނފުށި                  6,836,338                        7,083,368                              -

ިރެޓްނަޝން                     231,635                                   -                              - އދ.ފްެނފުށީ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް  P-SCH072-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      231,635                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                           200,000                              - އދ. ފްެނފުށި ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝްނ ( ލްެބ ޫރމް )  ގާއިމްކުރުން  P-HLT194-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                            200,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     221,488                           199,339                              - އދ.ފްެނފުށި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      221,488                            199,339                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     709,282                           638,354                              - އދ.ފްެނފުށި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR083-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      709,282                            638,354                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,108,877                        3,497,487                              - އދ.ފްެނފުށި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              3,497,487                         3,108,877                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  2,265,056                        2,548,188                              - އދ. ފްެނފުށި ފުެނގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  P-WAT032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,265,056                         2,548,188                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

2,016,637                  7,181,041                        7,001,128                  ި އދ.މާމިނގިލ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,567,680                        1,410,912                      211,637 އދ.އަތޮޅު މަދަރާުސގެ އައު އިމާާރތް ( ކްލްާސޫރމް، މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް، އޭވީ ޫރމް )   P-SCH071-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,567,680                             1,410,912                      211,637 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,200,000                               330,000                              - އދ.މާމިގިލި ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT122-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                   2,200,000                                330,000                              - ޯލނު 

ައަލްށފަށާ                     500,000                            1,875,000                      125,000 އދ. މާމިގިލީގައި އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުން  P-SOC088-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                             1,875,000                      125,000 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    560,000                        1,120,000                  1,680,000 އދ.މާމިގިލި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT065-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                         1,120,000                   1,680,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,173,448                        2,445,129                              -  ( ް އދ. މާމިގިލި މަގު ހެދްުނ ( ރްިނގް ޯރޑ P-ROD044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,173,448                         2,445,129                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

އދ.ހްަނާޏމީދޫ                  4,035,298                        1,632,204                      116,959

ައަލްށފަށާ                  1,100,000                                   -                              - އދ. ހްަނާޏމޫީދ ިޞއްޙީމަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT188-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,100,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     542,314                           488,082                              - އދ.ހްަނާޏމޫީދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR049-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      542,314                            488,082                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     757,816                                   -                              - އދ.ހްަނާޏމޫީދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE103-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    757,816                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                     363,921                                   -                              - އދ.ހްަނާޏމޫީދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS065-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                        363,921                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     404,880                               364,392                              - އދ.ހްަނާޏމޫީދ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-CRT014-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      404,880                                364,392                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     866,367                               779,730                      116,959 އދ.ހްަނާޏމޫީދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އައު އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL018-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      866,367                            779,730                      116,959 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އދ.ކުނބުރުދޫ                  2,693,999                        2,842,600                11,379,376

ިހނގަުމްނދާ                     380,000                           760,000                              - އދ.ކުނބުރުޫދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT097-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      380,000                            760,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     730,906                           657,816                        98,672 އދ.ކުނބުރުޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

98,672                        657,816                            730,906                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,583,093                        1,424,784                11,280,704 އދ.ކުނބުރުޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

11,280,704                 1,424,784                         1,583,093                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

އދ.މަހަިބދޫ                  5,356,800                        8,582,000                  2,040,000

ައަލްށފަށާ                  4,000,000                                   -                              - އދ. އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލްގެ އައު ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT175-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,000,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     100,800                               201,600                              - އދ.މަހަިބޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              201,600                                100,800                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                     500,000                        7,500,000                  2,000,000 އދ. މަހަިބޫދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         7,500,000                   2,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    756,000                           880,400                        40,000 އދ.މަހަިބޫދ މަގު ހެދްުނ - ފްޭސ 2 P-ROD027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      756,000                            880,400                        40,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ަސްސޭޓަނަބލް ފަިޝރީޒް ރޯިސަސްސ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MFA009-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

އދ.ޮއމަދޫ                17,544,676                      17,178,992                  3,588,156

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,202,900                           811,958                      121,794 އދ.ޮއމޫަދ ިސއްހީމަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT144-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,202,900                            811,958                      121,794 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,100,000                           900,000                              - އދ. ޮއމޫަދ ިޞއްޙީމަރުކަޒު އައު ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT180-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,100,000                            900,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 3,591,703                        4,040,666                      606,100 އދ.ޮއމޫަދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT003-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

606,100                      4,040,666                         3,591,703                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,876,733                        4,361,325                  2,860,262 އދ.ޮއމޫަދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR122-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,876,733                         4,361,325                   2,860,262 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     493,302                                   -                              - އދ.ޮއމޫަދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS064-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    493,302                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  6,280,038                            7,065,043                              - އދ.ޮއމޫަދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              7,065,043                             6,280,038                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ަސްސޭޓަނަބލް ފަިޝރީޒް ރޯިސަސްސ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MFA009-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

އދ.މްަނދޫ                  2,170,920                        2,345,421                  2,500,000

ައަލްށފަށާ                     573,750                        1,426,250                  2,500,000 އދ.މްަނޫދ ްސކޫލް 06 ކުލްާސޫރމް އިމަާރތް ކުރުން  P-SCH194-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      573,750                         1,426,250                   2,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     575,869                                   -                              - އދ.މްަނޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT088-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      575,869                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     393,675                           354,307                              - އދ.މްަނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ގާއިމްކުރުން  P-SPT312-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      393,675                            354,307                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     627,626                           564,864                              - އދ.މްަނޫދ ަބނދަރު ހެދުމުގެ މްަޝޫރއު  P-HBR021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      627,626                            564,864                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އދ.ދަނގެތި                  9,309,978                        4,111,849                      291,491

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    456,886                           411,197                        61,680 އދ.ދަނގެތީ ްސކޫލް މަލްޓިޕަރޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH152-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      456,886                                411,197                        61,680 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    571,107                               513,996                        77,099 އދ.ދަނގެތި ްސކޫލް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SCH167-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      571,107                                513,996                        77,099 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     195,222                                   -                              - އދ.ދަނގެތި ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-MOH047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      195,222                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    537,600                           967,680                      145,152 އދ.ދަނގެތި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT070-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      537,600                                967,680                      145,152 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    400,000                                 50,400                          7,560 އދ.ދަނގެތީ ަބނދަރު އެކްްސެޓްނަޝާނއި ޭބރުތޮށީގެ އެތެެރ ފާަރތްަށ ދޯނި ގާތްކެުރވޭ ގޮތްަށ ހެދުން  P-HBR135-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                              50,400                          7,560 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     393,876                           255,488                              - އދ.ދަނގެތީގައި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT029-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              255,488                            393,876                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                     378,327                                   -                              - އދ.ދަނގެތި މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ަސުއދީ ައަރިބއާ                      378,327                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,376,960                        1,913,088                              - P-CLT004-001 އދ.ދަނގެތި ކަލްޗަަރލް ެސްނޓަރ ގާއިމުކުރުން   ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

ިއްނޑިއާ                   6,376,960                         1,913,088                              - ިހޭލ ެއހީ 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ަސްސޭޓަނަބލް ފަިޝރީޒް ރޯިސަސްސ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MFA009-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

އދ.ދިގަުރށް                12,778,508                          14,524,017                  2,056,675

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,827,543                            2,055,986                      308,398 އދ.ދިގަުރުށ ްސކޫލް 03 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH146-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,827,543                             2,055,986                      308,398 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     214,415                               428,830                              - އދ.ދިގަުރުށ ލޯެބޓަރީ އިކްވިޕްމްަންޓ ގަތުން  P-HLT021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      214,415                            428,830                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     660,000                           990,000                      148,500 އދ.ދިގަުރްށ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC076-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިއާ                      660,000                            990,000                      148,500 ިހޭލ ެއހީ 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    848,495                           763,645                      114,547 އދ.ދިގަުރްށ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT052-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

114,547                      763,645                            848,495                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  8,801,363                        9,901,533                  1,485,230 އދ.ދިގަުރްށ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR121-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,801,363                         9,901,533                   1,485,230 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     426,692                           384,023                              - އދ.ދިގަުރްށ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ022-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      426,692                            384,023                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ަސްސޭޓަނަބލް ފަިޝރީޒް ރޯިސަސްސ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MFA009-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

އދ.ދިއްދޫ                  5,821,893                        4,699,629                              -

ައަލްށފަށާ                  2,000,000                           400,000                              - އދ.ދިއޫްދ ަބނދަރު ެނރުފައިކަށި ހެދްުނ  P-HBR149-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,000,000                            400,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,821,893                        4,299,629                              - އދ.ދިއޫްދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              4,299,629                         3,821,893                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ވ.ފުލިދޫ                  9,698,770                          36,935,731                  2,147,942

ިހނގަުމްނދާ                     890,929                               801,836                              - ވ.ފުލޫިދ ްސކޫލް މަލްޓިޕަރޕްަސ ހޯލް  P-SCH116-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      890,929                            801,836                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,100,000                                   -                              - ވ. ފުލޫިދ ިޞއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ އަދި އެކަމަޑަޭޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT189-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,100,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     243,012                           486,025                        72,904 ވ.ފުލޫިދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT285-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      243,012                            486,025                        72,904 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,908,993                        2,147,617                              - ވ.ފުލޫިދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              2,147,617                         1,908,993                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                      33,000,000                  2,000,000 ވ. ފުލޫިދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR144-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                       33,000,000                   2,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    555,836                           500,253                        75,038 ވ.ފުލޫިދ ލަފާ ފުރުމުގެ މައަްސލަ ހައްލުކުރުން  P-TRN008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      555,836                            500,253                        75,038 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ވ.ތަިނދޫ                  3,534,084                        3,975,844                  2,410,530

ެޓްނޑިަރްނގ                 3,534,084                        3,975,844                  2,410,530 ވ.ތަިނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,534,084                             3,975,844                   2,410,530 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ވ.ފެލިދޫ                61,781,956                      16,528,133                  2,363,908

ިހނގަުމްނދާ                     384,373                           768,746                              - ވ.ފެލޫިދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      384,373                            768,746                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ               57,825,000                      11,565,000                  1,734,750 ވ.ފެލޫިދ އައު ޮހްސޕިޓަލް އިމާަރތް   P-HLT136-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                 57,825,000                       11,565,000                   1,734,750 ޯލނު 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     263,263                           526,527                        78,979 ވ.ފެލޫިދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT243-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      263,263                            526,527                        78,979 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    245,000                           220,500                        33,075 ވ.ފެލޫިދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT319-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      245,000                            220,500                        33,075 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,064,320                        3,447,360                      517,104 ވ.ފެލޫިދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

517,104                      3,447,360                         3,064,320                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ވ.ކޮެޔދޫ                13,838,133                      16,052,423                  1,084,759

ައަލްށފަށާ                  1,560,000                        2,240,000                      200,000 ވ.ކޮެޔޫދ ްސކޫލް 4 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH195-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,560,000                         2,240,000                      200,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     373,470                           746,940                              - ވ.ކޮެޔޫދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      373,470                            746,940                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     222,863                                   -                              - ވ.ކޮެޔޫދ ްސކޫލްގެ 2 ބުރީ އިމާާރތް  P-SCH121-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      222,863                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    601,450                           541,305                        81,196 ވ.ކޮެޔޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT120-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      601,450                            541,305                        81,196 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     149,460                                       -                              - ވ.ކޮެޔޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT098-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      149,460                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     259,344                           518,688                        77,803 ވ.ކޮެޔޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT242-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      259,344                            518,688                        77,803 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,300,800                        4,838,400                      725,760 ވ.ކޮެޔޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT081-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,300,800                         4,838,400                      725,760 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  6,370,746                        7,167,090                              - ވ.ކޮެޔޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              7,167,090                         6,370,746                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ވ.ަރކީދޫ                  6,328,378                        6,745,795                  1,011,869

ެޓްނޑިަރްނގ                    263,299                           236,969                        35,545 ވ.ަރކޫީދ ިސއްހީ މަރުކަޒު ވާަށފާރު ޭރުނން  P-HLT161-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      263,299                            236,969                        35,545 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - ވ.ަރކޫީދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT304-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     320,759                                   -                              - ވ.ަރކޫީދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT060-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    320,759                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                     250,000                                   -                              - ވ.ަރކޫީދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR022-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    350,000                           800,000                      120,000 ވ.ަރކޫީދ ދޯނި އެހެލާ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-HBR105-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                                800,000                      120,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  4,835,280                            5,439,690                      815,954 ވ. ަރކޫީދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  P-WAS073-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

815,954                      5,439,690                             4,835,280                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    299,040                               269,136                        40,370 ވ.ަރކޫީދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL012-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      299,040                            269,136                        40,370 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

މ.ަރތްމްަނދޫ                  9,758,004                      19,047,203                  6,115,000

ިހނގަުމްނދާ                     300,000                        3,100,000                  3,100,000 މ.ަރތްމްަނޫދގައި ފްުޓަސލް ދަނޑެއް ގާއިމުކުރުން  P-SPT381-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         3,100,000                   3,100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  7,000,000                      13,735,000                  3,015,000 މ.ަރތްމްަނޫދ ަބނދަރު ހެދުމާއި ގާިރ ަސަރޙައްދު ހިމަާޔތް ކުރުން  P-HBR141-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,000,000                       13,735,000                   3,015,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,741,204                        1,567,083                              - މ.ަރތްމްަނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން  P-WAS072-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,741,204                         1,567,083                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     716,800                           645,120                              - މ.ަރތްމްަނޫދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL019-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      716,800                            645,120                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

މ.ވޭވަށް                  4,684,989                        4,959,583                      272,493

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    342,664                               308,398                        46,260 މ.ވޭވުަށ ްސކޫލް 02 ކްލްާސޫރމް   P-SCH140-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      342,664                                308,398                        46,260 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                       75,000                                       -                              - މ.ވޭވްަށ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT198-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        75,000                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,675,800                            1,508,220                      226,233 މ.ވޭވްަށ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT432-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,675,800                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,331,525                        2,622,965                              - މ.ވޭވުަށ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS088-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,331,525                         2,622,965                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     260,000                           520,000                              - މ.ވޭވުަށ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު އިމާާރތް  P-CRT006-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      260,000                            520,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

8,077,395                  38,880,246                      36,230,445                ި މ.މުލ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    360,000                           720,000                      951,885 މ.މުލި އެމް .އެން .ޑީ .އެފް އެކަމަޑަޭޝްނ ޢިމާާރތް  P-HOU016-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދާިފއީ ާބރު  1013

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      360,000                            720,000                      951,885 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                        2,000,000                  2,250,000 މ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 03 ބުރީގެ އިމާާރތް  P-SCH201-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                         2,000,000                   2,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    593,221                           533,899                        80,085 މ.މުލީ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލް އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT138-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      593,221                            533,899                        80,085 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  3,000,000                                   -                              - މ.މުލީ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގެ އައު އިމާާރތް  P-HLT177-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,000,000                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                            1,508,220                      226,233 މ.މުލި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT437-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                23,246,455                      26,152,262                              - މ.މުލި އެއަރޕްޯޓ ގާއިމުކުރުން  P-AIR003-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 23,246,455                       26,152,262                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,419,200                        2,721,600                      408,240 މ.މުލި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT057-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

408,240                      2,721,600                         2,419,200                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,661,569                        5,244,265                  4,160,952 މ.މުލި ަބނދަރު ރީކްޮންސްޓަރކަްޝން  P-HBR085-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,661,569                         5,244,265                   4,160,952 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  މ.މުލި -  މ.ާނލާފުށި ކޯޒްވޭ ހެދުން  P-ROD004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 4 އަދި 5 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމުކުރުން  P-WST035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

މ.ދިއްގަރު                19,878,082                      30,028,054                  3,920,415

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,827,543                            2,055,986                      308,398 މ.ދިއްގަރު ްސކޫލް އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-SCH170-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,827,543                         2,055,986                      308,398 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,400,000                        7,680,000                  1,920,000 މ.ދިއްގަރު މަލްޓި ޕަރޕްަސ ހޯލެއް އެޅުން  P-SCH196-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,400,000                         7,680,000                   1,920,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     125,169                           112,652                              - މ.ދިއްގަރު ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT110-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      125,169                            112,652                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     221,279                           442,559                              - މ.ދިއްގަރު ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT067-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      221,279                            442,559                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     259,344                           518,688                              - މ.ދިއްގަރު ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT241-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      259,344                            518,688                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     100,000                             75,000                        75,000 މ.ދިއްގަރު ފްުޓަސލްދަނޑު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SPT389-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,000                              75,000                        75,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                        60,000                             40,000                              - މ.ދިއްގަރު އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT417-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        60,000                              40,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,789,502                        3,138,190                              - މ.ދިއްގަރު ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތް ކުރްުނ  P-CPT004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              3,138,190                         2,789,502                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                      10,780,113                  1,617,017 މ.ދިއްގަރު ަބނދަރު ތަަރއްޤީކުރުން  P-HBR086-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                       10,780,113                   1,617,017 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,146,170                        4,664,441                              - މ.ދިއްގަރު ބްިނ ހިއްކުން  P-HTE011-029 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,146,170                         4,664,441                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,949,075                           520,425                              - މ.ދިއްގަރު ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ  P-WST042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              520,425                            2,949,075                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  4 ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

މ.މަޑުއްވަރި                16,480,218                      18,174,805                  3,437,990

ިހނގަުމްނދާ                     532,000                           478,800                              - މ.މަޑުއްވަރީ ްސކޫލް 2 ކްލްާސޫރމާއި ގުދްަނ އިމާާރތްކުރުން  P-SCH178-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      532,000                            478,800                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,092,179                           982,961                              - މ.މަޑުއްވަރި ިސއްހީ މަރުކަޒު ވާަށފާރު ޭރުންނ  P-HLT152-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,092,179                            982,961                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,792,000                        2,016,000                      302,400 މ.މަޑުއްވަރި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT056-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

302,400                      2,016,000                         1,792,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                13,064,039                      14,697,044                  3,135,590 މ.މަޑުއްވަރި ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR097-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 13,064,039                       14,697,044                   3,135,590 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

މ.މުލައް                22,125,051                      24,643,705                      353,520

ިހނގަުމްނދާ                  2,271,110                        2,554,999                              - މ.މުލަކު ްސކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH075-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,271,110                         2,554,999                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     225,482                                   -                              - މ.މުލައް ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      225,482                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     157,861                           142,074                              - މ.މުލައް ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      157,861                            142,074                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     722,400                           650,160                              - މ.މުލައް ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT165-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      722,400                            650,160                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     234,000                           468,000                              - މ.މުލައް ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT248-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      234,000                            468,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,094,934                        2,356,800                      353,520 މ.މުލައް ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

353,520                      2,356,800                         2,094,934                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  2,945,935                        3,314,177                              - މ.މުލައް ަބނދަރު ޮބޑުކުރުމާއި ެނރުފައިކަށި ހެދުން  P-HBR139-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,945,935                         3,314,177                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                13,473,329                      15,157,495                              - މ.މުލައް މަގު ހެދުން  P-ROD017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 13,473,329                       15,157,495                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

މ.ާނލާފުށި                11,218,190                      11,736,109                      632,191

ިހނގަުމްނދާ                  1,518,365                        1,366,528                              - މ.ާނލާފުށި ްސކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH073-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,518,365                             1,366,528                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,080,194                           972,174                              - މ.ާނލާފުށި ިޞއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT119-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,080,194                            972,174                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                          7,579                                   -                              - މ.ާނލާފުށި އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT099-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                          7,579                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                           350,000                      450,000 މ.ާނލާފުށި ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT380-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                            350,000                      450,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,349,560                        1,214,604                      182,191 މ.ާނލާފުށި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR125-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,349,560                         1,214,604                      182,191 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  6,962,492                        7,832,803                              - މ.ާނލާފުށީ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS059-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              7,832,803                         6,962,492                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  މ.މުލި -  މ.ާނލާފުށި ކޯޒްވޭ ހެދުން  P-ROD004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

މ.ކޮޅުފުށި                19,426,895                          35,865,514                24,709,320

ިރެޓްނަޝން                     422,505                                       -                              - މ.ކޮޅުފުށި ްސކޫލްގެ 5 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      422,505                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     325,000                        5,200,000                      975,000 މ.ކޮޅުފުށި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT399-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      325,000                         5,200,000                      975,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,076,190                        3,460,714                              - މ.ކޮޅުފުށި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              3,460,714                         3,076,190                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ               14,803,200                      22,204,800                19,984,320 މ.ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އެޅުން  P-HOU002-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 14,803,200                       22,204,800                 19,984,320 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    800,000                        5,000,000                  3,750,000 މ.ކޮޅުފުށި މަގު ހެދުން  P-ROD042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      800,000                         5,000,000                   3,750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

5,231,561                  28,222,238                      29,828,491                ި ފ.ފީއަލ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    425,600                               383,040                        57,456 ފ.ފީއަލީ ްސކޫލް ަސއްިންސ ލްެބ ޤާއިމުކުރުން  P-SCH172-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      425,600                                383,040                        57,456 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 8,437,632                            9,492,336                  1,423,850 ފ.ފީއަލި ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT049-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,437,632                         9,492,336                   1,423,850 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,077,300                           969,570                      145,436 ފ.ފީއަލި އްިނޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT101-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,077,300                            969,570                      145,436 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  9,005,287                      10,130,948                  2,005,615 ފ.ފީއަލި ބްިނ ހިއްކުން  P-REC010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,005,287                       10,130,948                   2,005,615 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     286,082                                   -                              - ފ.ފީއަލީ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN018-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    286,082                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    560,000                               504,000                        75,600 ފ.ފީއަލީ އައްިސޕްލްާންޓ ަސަރހައްދު ފާލްަނ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-TRN010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                                504,000                        75,600 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,651,135                        1,857,527                              - ފ.ފީއަލި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,651,135                         1,857,527                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,949,075                           520,425                              - ފ.ފީއަލި ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ  P-WST043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              520,425                            2,949,075                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                        31,500                                   -                              - ފ.ފީއަލީގައި އައްިސޕްލްާންޓ ޤާޢިމް ކުރުން  P-FIS013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        31,500                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                        4,000,000                  1,523,604 ފ.ފީއަލި މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ041-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                         4,000,000                   1,523,604 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     404,880                           364,392                              - ފ.ފީއަލީ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-CRT010-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      404,880                            364,392                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ފ.ބިލެތްދޫ                  4,237,899                      13,371,224                10,283,689

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    425,600                           383,040                        57,456 ފ.ބިލެތޫްދ ްސކޫލް ަސއްިންސ ލްެބ ޤާއިމުކުރުން  P-SCH171-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      425,600                            383,040                        57,456 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     448,157                           672,236                              - ފ.ބިލެތޫްދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH080-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      448,157                            672,236                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        1,508,220                      226,233 ފ.ބިލެތޫްދ ފުޓޯުބޅަދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން   P-SPT452-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     600,000                        9,400,000                10,000,000 ފ.ބިލެތޫްދ ބްިނ ހިއްކުމާއި ަބނދަރު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-HBR164-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      600,000                             9,400,000                 10,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,420,333                            1,278,300                              - ފ.ބިލެތޫްދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              1,278,300                             1,420,333                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     143,809                           129,428                              - ފ.ބިލެތޫްދ ކައްުނިސލް އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL021-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      143,809                            129,428                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ފ.މަގޫދޫ                29,858,858                      32,752,824                  7,557,104

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    733,779                           660,401                        99,060 ފ.މަގޫޫދ ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT107-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      733,779                            660,401                        99,060 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    168,000                           336,000                        50,400 ފ.މަގޫޫދ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      168,000                                336,000                        50,400 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     344,608                               310,147                              - ފ.މަގޫޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT265-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      344,608                                310,147                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     147,000                               132,300                        19,845 ފ.މަގޫޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT314-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      147,000                                132,300                        19,845 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                27,834,645                      31,313,976                  7,387,799 ފ.މަގޫޫދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 27,834,645                       31,313,976                   7,387,799 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     630,826                                   -                              - ފ.މަގޫޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS070-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    630,826                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ައަލްށފަށާ  އެކަިރްށތަކުގައި އެއަރޕްޯޓ ޓަަރއްގީކުރުން  P-AIR012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ފ.ދަަރނޫބދޫ                  3,082,672                        2,266,800                      340,020

ައަލްށފަށާ                     660,000                           990,000                      148,500 ފ.ދަަރނޫބޫދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC097-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      660,000                            990,000                      148,500 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    952,000                           856,800                      128,520 ފ.ދަަރނޫބޫދ އްިނޑޯރ ހޯލްގެ މަަސއްކަތް ންިނމުން  P-SPT288-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      952,000                                856,800                      128,520 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    210,000                               420,000                        63,000 ފ.ދަަރނޫބޫދ ފްުޓަސލް ދަނޑު މާަރމާތުކުރުން  P-SPT365-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                                420,000                        63,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,260,672                                       -                              - ފ.ދަަރނޫބޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR052-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,260,672                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ފ.ނިލްަނދޫ                  8,995,252                        7,067,919                      354,996

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     216,922                           433,843                        65,076 ފ.ނިލްަނޫދ އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލް ތަަރއްގީކުރުން  P-HLT143-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      216,922                            433,843                        65,076 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  3,000,000                                   -                              - ފ. އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލްގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT178-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,000,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    176,400                           352,800                        52,920 ފ.ނިލްަނޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑު ޗްޭނޖްިނގ ޫރމް ޤާއިމުކުރުން  P-SPT047-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      176,400                            352,800                        52,920 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     344,608                           310,147                              - ފ.ނިލްަނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT240-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      344,608                                310,147                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    270,000                               540,000                        81,000 ފ.ނިލްަނޫދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ވާަށފާރު އަދި ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT336-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      270,000                            540,000                        81,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    520,000                        1,040,000                      156,000 ފ.ނިލްަނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުމާއި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT068-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

156,000                      1,040,000                         520,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,380,770                        1,242,693                              - ފ.ނިލްަނޫދގައި ފުެނގެ ެންޓވޯރކް ގާއިމުކުރުން  P-WAT030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              1,242,693                         1,380,770                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,646,842                        1,852,697                              - ފ.ނިލްަނޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,646,842                         1,852,697                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,439,710                            1,295,739                              - ފ.ނިލްަނޫދ ފެމިލީ އްެނޑް ޗިލްޑެްރްންސ ަސރވްިސ ެސްނޓަރ ގާއިމުކުރްުނ  P-SOC040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރވިަސސް  1510

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,439,710                             1,295,739                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 4 އަދި 5 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމުކުރުން  P-WST035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ދ.މީދޫ                  5,583,666                        6,844,407                      420,127

ިހނގަުމްނދާ                     389,507                           311,606                              - ދ.މޫީދ ްސކޫލް މަލްޓިޕަރޕްަސ ހޯލް  P-SCH115-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      389,507                            311,606                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                        1,500,000                      250,000 ދ. މޫީދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HLT196-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                         1,500,000                      250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    963,900                           867,510                      130,127 ދ.މޫީދ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC022-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      963,900                            867,510                      130,127 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     240,000                           520,000                        40,000 ދ.މޫީދގައި ފްުޓަސލް ދަނޑެއް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT451-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      240,000                            520,000                        40,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,240,259                        3,645,291                              - ދ.މޫީދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR025-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,240,259                         3,645,291                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދ.ަބނޑިދޫ                  5,734,103                            7,774,630                  3,003,968

ައަލްށފަށާ                     510,000                            1,400,000                  2,090,000 ދ.ަބނޑޫިދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް އަދި މަލްޓިޕާޕްަސ ހޯލް އިމާާރތް  P-SCH197-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      510,000                         1,400,000                   2,090,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     756,000                           680,400                      102,060 ދ.ަބނޑޫިދ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-SOC059-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      756,000                            680,400                      102,060 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,440,640                        3,870,720                      580,608 ދ.ަބނޑޫިދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT072-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,440,640                         3,870,720                      580,608 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     622,583                        1,459,118                      231,300 ދ.ަބނޑޫިދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-WST048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

231,300                      1,459,118                         622,583                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     404,880                           364,392                              - ދ. ަބނޑޫިދ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-CRT015-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      404,880                            364,392                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ދ.ރިނބުދޫ                10,384,035                        9,553,304                        18,144

ައަލްށފަށާ                     180,000                           120,000                              - ދ. ރިނބުޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު ވާަށ ފާރު ޭރުނން  P-HLT195-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      180,000                            120,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     103,695                           207,390                              - ދ.ރިނބުޫދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT296-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      103,695                            207,390                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    334,400                           120,960                        18,144 ދ.ރިނބުޫދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT073-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      334,400                            120,960                        18,144 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,672,648                                   -                              - ދ.ރިނބުޫދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR023-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,672,648                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,093,292                        9,104,954                              - ދ.ރިނބުޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS089-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,093,292                         9,104,954                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

2,050,000                  9,501,184                            8,989,899                  ި ދ.ހުޅުދެލ

ައަލްށފަށާ                     600,000                               850,000                  1,550,000 ދ.ހުޅުދެލީ ްސކޫލް ްސާޓފޫްރމް އަދި ަސއްިންސ ލްެބ އެޅުމުގެ މަަސއްކަތް  P-SCH202-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      600,000                                850,000                   1,550,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,422,180                                   -                              - ދ.ހުޅުދެލި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,422,180                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  5,467,719                        6,151,184                              - ދ.ހުޅުދެލި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,467,719                         6,151,184                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                        2,500,000                      500,000 ދ.ހުޅުދެލީގައި މްިސކިތެއް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ048-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         2,500,000                      500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ދ.މާއެނޫބދޫ                  9,195,955                      12,225,569                10,363,133

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    255,360                           229,824                        34,474 ދ.މާއެނޫބޫދ ްސކޫލް ެސްނ ކްލްާސޫރމް، ޮއފްީސ އިމާާރތް އަދި ލައްިބަރރީ  P-SCH173-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      255,360                            229,824                        34,474 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,507,280                        2,820,690                      423,103 ދ.މާއެނޫބޫދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH022-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,507,280                         2,820,690                      423,103 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ައަލްށފަށާ                  1,100,000                                       -                              - ދ. މާއެނޫބޫދ ިޞއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT190-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,100,000                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    963,900                               867,510                      130,127 ދ.މާއެނޫބޫދ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC062-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      963,900                            867,510                      130,127 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                        2,950,000                  3,250,000 ދ. މާއެނޫބޫދ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ޤާއިމް ކުރުން  P-SPT411-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         2,950,000                   3,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     405,207                           364,686                              - ދ.މާއެނޫބޫދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT431-000 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      405,207                            364,686                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                        1,500,000                      225,000 ދ.މާއެނޫބޫދ ފްެނ ހްިނދާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-DRG021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                         1,500,000                      225,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     245,000                           490,000                  5,850,000 ދ.މާއެނޫބޫދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      245,000                            490,000                   5,850,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,669,208                        3,002,859                      450,429 ދ.މާއެނޫބޫދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,669,208                         3,002,859                      450,429 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ދ.ކުޑަހުވަދޫ                28,672,470                      39,276,039                  9,292,825

ިހނގަުމްނދާ                     756,453                           680,808                              - ދ.ކުޑަހުވޫަދ ކުޑަކުދްިނގެ ެރޒިޑްެނަޝލް މަރުކަޒު އިމާާރތްކުރުން  P-SOC050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް  1016

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      756,453                                680,808                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,115,295                            6,879,707                  1,031,956 ދ.ކުޑަހުވޫަދ އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT091-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,115,295                             6,879,707                   1,031,956 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     350,000                                   -                              - ދ.ކުޑަހުވޫަދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT103-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                           800,000                      300,000 ދ.ކުޑަހުވޫަދ އަލްަށހަދާ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ެރްސްޓޮރމް، ޗްޭނޖްިނގ ޫރމް އަދި ލައްިޓ ހަރުކުރުން  P-SPT103-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                            800,000                      300,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    270,000                           540,000                        81,000 ދ.ކުޑަހުވޫަދ ފުޓޯުބޅަދަނޑުގެ ވާަށފާރު އަދި ފްެންސ މާަރމާތުކުރުން  P-SPT295-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      270,000                            540,000                        81,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                           400,000                        65,000 ދ.ކުޑަހުވޫަދ ވޮލީކްޯޓ ތަަރއްޤިކުރުން  P-SPT446-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                            400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    720,811                           648,730                        97,309 ދ.ކުޑަހުވޫަދ ފްެނހްިނދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-DRG009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      720,811                            648,730                        97,309 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    350,000                             50,400                          7,560 ދ.ކުޑަހުވޫަދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR137-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                              50,400                          7,560 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    224,000                           448,000                              - ދ.ކުޑަހުވޫަދ 1 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ ންިނމުން  P-HOU026-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      224,000                                448,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 9,252,000                          19,275,000                  7,710,000 ދ.ކުޑަހުވޫަދގައި 50 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,252,000                       19,275,000                   7,710,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,491,906                        9,553,394                              - ދ.ކުޑަހުވޫަދ މަގުތައް ހެދްުނ - ފްޭސ 2 P-HTE061-005 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,491,906                         9,553,394                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     477,005                                   -                              - ދ.ކުޑަހުވޫަދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އައު އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL006-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      477,005                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ މަގުހެދުމުގެ މްަޝޫރއުތައް ކުރިއްަށ ގްެނދާ ަރްށަރުށގެ މަގަުބއްތި ޖެހުން  P-HTE158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 4 އަދި 5 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމުކުރުން  P-WST035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ދ.ވާނީ                              -                                   -                              -

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

176,875                      1,179,167                        1,310,186                  ި ދ.ހުޅުވަހ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,310,186                            1,179,167                      176,875 ޒްޯނ 4 އަދި 5 ގައި ވްޭސްޓ ްޓާރްންސފަރ ފިެސލިޓީ ޤާއިމުކުރުން  P-WST034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

176,875                      1,179,167                             1,310,186                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ތ.ބުރުނި                18,533,468                          29,245,001                  7,085,963

ިހނގަުމްނދާ                     285,816                           571,632                              - ތ.ބުރުނީ ްސކޫލް ވާަށފާރު ޭރުނން  P-SCH166-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      285,816                            571,632                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     291,742                           204,219                              - ތ.ބުރުނީ ްސކޫލް 6 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH082-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      291,742                            204,219                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     650,000                        9,000,000                  5,350,000 ތ. ބުރުނީގައި ިސއްހީ މަރުކަޒެއް ޤާއިމުކުރުން  P-HLT197-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      650,000                         9,000,000                   5,350,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,814,750                        5,416,594                              - ތ.ބުރުނި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT016-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              5,416,594                         4,814,750                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ               10,287,188                      11,573,087                  1,735,963 ތ.ބުރުނީ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR104-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 10,287,188                       11,573,087                   1,735,963 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,203,972                        2,479,469                              - ތ.ބުރުނި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,203,972                         2,479,469                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.ވިލުފުށި                80,080,195                          54,336,466                17,655,969

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    336,000                               302,400                        45,360 ތ.ވިލުފުށި ްސކޫލް 2 ބުރި އިމާާރތުގެ ުނނިމި ހުރި މަަސއްކަތް  P-SCH112-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      336,000                            302,400                        45,360 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ               57,825,000                      11,565,000                  1,734,750 ތ.ވިލުފުށި ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT135-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                 57,825,000                       11,565,000                   1,734,750 ޯލނު 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     457,455                           411,709                        61,756 ތ.ވިލުފުށި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      457,455                            411,709                        61,756 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,274,255                        1,508,220                      226,233 ތ.ވިލުފުށި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        74,255                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,274,255                        1,508,220                      226,233 ތ.ވިލުފުށި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ލައިޓު ހަރުކުރުން  P-SPT032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         1,508,220                      226,233 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,243,485                        1,119,137                      167,870 ތ.ވިލުފުށި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުްނ އަދި މޫދްަށ އޭެރ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-CPT040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

167,870                      1,119,137                         1,243,485                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                18,504,000                      38,550,000                15,420,000 ތ.ވިލުފުށި 100 ހައިުސްނގ ުޔނިޓް  P-HOU018-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 18,504,000                       38,550,000                 15,420,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     440,000                           880,000                              - ތ.ވިލުފުށި ހަިނވާގެ އިމާާރތްކުރުން  P-SOC006-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      440,000                            880,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ައަލްށފަށާ  އެކަިރްށތަކުގައި އެއަރޕްޯޓ ޓަަރއްގީކުރުން  P-AIR012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ މަގުހެދުމުގެ މްަޝޫރއުތައް ކުރިއްަށ ގްެނދާ ަރްށަރުށގެ މަގަުބއްތި ޖެހުން  P-HTE158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.މަޑިފުށި                  7,140,817                        7,269,394                      795,668

ިހނގަުމްނދާ                  1,639,396                        1,475,456                              - ތ.މަޑިފުށި ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH085-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,639,396                         1,475,456                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     201,445                               181,301                              - ތ.މަޑިފުށި ޮބޑު ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT232-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      201,445                                181,301                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     159,116                               143,205                              - ތ.މަޑިފުށި ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT239-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      159,116                            143,205                              - ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    250,000                           120,960                        18,144 ތ.މަޑިފުށި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                            120,960                        18,144 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  4,607,548                        5,183,492                      777,524 ތ.މަޑިފުށި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE058-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,607,548                         5,183,492                      777,524 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     283,312                           164,980                              - ތ.މަޑިފުށި ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL007-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      283,312                            164,980                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.ތިމަަރފުށި                25,608,303                      47,707,462                16,339,595

ިރެޓްނަޝން                     346,606                           866,515                              - ތ.ތިމަަރފުށި ްސކޫލް 6 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH132-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      346,606                                866,515                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     800,941                               720,847                      108,127 ތ.ތިމަަރފުށި ހެލްތު ެސްނޓަރު އަޕްގޭްރޑްކުރްުނ އަދި ވާަށފާރު ޭރުނން  P-HLT065-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      800,941                                720,847                      108,127 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - ތ.ތިމަަރފުށި ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT303-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     100,000                           800,000                      100,000 ތ.ތިމަަރފުށި ފްުޓޯބޅަދަނޑުގެ ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް ޤާއިމުކުރުން  P-SPT377-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,000                            800,000                      100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    220,000                           440,000                        66,000 ތ.ތިމަަރފުށި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

66,000                        440,000                            220,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,824,995                        4,303,119                      645,468 ތ.ތިމަަރފުށި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR127-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,824,995                         4,303,119                      645,468 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                18,504,000                      38,550,000                15,420,000 ތ.ތިމަަރފުށީގައި 100 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އެޅުން  P-HOU004-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 18,504,000                       38,550,000                 15,420,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,801,761                        2,026,981                              - ތ.ތިމަަރފުށި މަގު ހެދުން  P-ROD007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,801,761                         2,026,981                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.ވޭމްަނޑޫ                  7,426,830                            4,633,223                      340,518

ިހނގަުމްނދާ                     757,355                               378,677                              - ތ.ވޭމްަނޑޫ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH023-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      757,355                            378,677                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     436,379                           872,759                              - ތ.ވޭމްަނޑޫ ްސކޫލް 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      436,379                            872,759                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  3,000,000                                   -                              - ތ. އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލްގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT179-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,000,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     577,914                           520,123                        78,018 ތ.ވޭމްަނޑޫ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      577,914                            520,123                        78,018 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - ތ.ވޭމްަނޑޫ އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT309-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    500,000                               250,000                        37,500 ތ.ވޭމްަނޑޫ ފްެނހްިނދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-DRG010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                                250,000                        37,500 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     910,000                        1,500,000                      225,000 ތ.ވޭމްަނޑޫ - ތ.ކިނބޫިދ ކޯޒްވޭ ހެދުން  P-ROD006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      910,000                         1,500,000                      225,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,235,182                        1,111,664                              - ތ.ވޭމްަނޑޫ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              1,111,664                         1,235,182                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.ކަނޑޫދޫ                10,308,933                      12,976,281                  1,610,806

ިހނގަުމްނދާ                  1,564,967                        1,408,470                              - ތ.ކަނޑޫޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,564,967                         1,408,470                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                           300,000                      900,000 ތ.ކަނޑޫޫދ ޫޔތު އްެނޑް ކޮމިއުނިޓީ ެސްނޓަރ ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC079-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                            300,000                      900,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     151,200                           302,400                              - ތ.ކަނޑޫޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT104-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      151,200                            302,400                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    250,000                           500,000                        75,000 ތ.ކަނޑޫޫދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT202-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                            500,000                        75,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    286,020                           572,040                        85,806 ތ.ކަނޑޫޫދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT290-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      286,020                                572,040                        85,806 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,876,886                            5,486,497                              - ތ.ކަނޑޫޫދ ަބނދަރު ރީކްޮންސްޓަރކަްޝން  P-HBR087-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,876,886                             5,486,497                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     634,095                           570,686                              - ތ.ކަނޑޫޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS041-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      634,095                            570,686                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     595,765                           536,188                              - ތ.ކަނޑޫޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތް ކުރުން  P-HTE047-014 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      595,765                            536,188                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,650,000                        3,300,000                      550,000 ތ. ކަނޑޫޫދ މްިސކިތް އިމާާރތް ކުރުން  P-MSQ047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,650,000                         3,300,000                      550,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.ވްަނދޫ                  5,619,147                        7,528,243                  5,202,872

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,142,214                        1,027,993                      154,199 ތ.ވްަނޫދ ްސކޫލް 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH143-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,142,214                         1,027,993                      154,199 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    125,314                           112,783                        16,917 ތ.ވްަނޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

16,917                        112,783                            125,314                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  1,350,000                        3,150,000                  4,500,000 ތ. ވްަނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑް ކަުރން  P-HBR160-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,350,000                         3,150,000                   4,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     619,351                           557,416                              - ތ.ވްަނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      619,351                            557,416                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,382,268                            2,680,051                      531,756 ތ.ވްަނޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,382,268                             2,680,051                      531,756 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  4 ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.ހިރިލްަނދޫ                15,980,840                      20,502,319                  4,180,420

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,564,080                        1,407,672                      211,151  ު ތ.ހިރިލްަނޫދ ްސކޫލް 3 ބުރި އިމާާރތް މަލްޓިޕާޕްަސ ހޯލާ އެކ P-SCH081-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,564,080                         1,407,672                      211,151 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                        4,795,127                      719,269 ތ.ހިރިލްަނޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT201-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         4,795,127                      719,269 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     159,116                           143,205                              - ތ.ހިރިލްަނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT236-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      159,116                            143,205                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - ތ.ހިރިލްަނޫދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT302-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                        2,950,000                  3,250,000 ތ. ހިރިލްަނޫދގައި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑެއް ގާއިމުކުރުން  P-SPT412-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         2,950,000                   3,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  9,498,569                      10,685,890                              - ތ.ހިރިލްަނޫދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,498,569                       10,685,890                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,949,075                           520,425                              - ތ.ހިރިލްަނޫދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ  P-WST044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              520,425                            2,949,075                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.ކިނބިދޫ                15,815,807                          22,751,163                13,245,823

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,884,654                            1,696,188                      254,428 ތ.ކިނބޫިދ 8 ކްލްާސ ޫރމް އަދި މަލްޓި ޕަރޕްަސ ހޯލް ބާިނކުރުން  P-SCH162-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

254,428                      1,696,188                             1884654 ދިވިެހ ަސުރާކރު  ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,721,640                        1,549,476                              - ތ.ކިނބޫިދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އިމާާރތް  P-HLT051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,721,640                         1,549,476                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     800,000                        1,120,000                  1,680,000 ތ.ކިނބޫިދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT105-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      800,000                         1,120,000                   1,680,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    140,000                           126,000                        18,900 ތ.ކިނބޫިދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT106-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      140,000                            126,000                        18,900 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                        2,950,000                  3,250,000 ތ. ކިނބޫިދގައި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑެއް ގާއިމްކުރުން  P-SPT421-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         2,950,000                   3,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     400,000                        4,000,000                  3,600,000 ތ. ކިނބޫިދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HBR162-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                         4,000,000                   3,600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 7,986,384                        8,984,682                  4,275,000 ތ.ކިނބޫިދ ބްިނ ހިއްކްުނ އަދި ބީޗް ހެދުން  P-LND007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,986,384                         8,984,682                   4,275,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,342,423                        1,208,181                              - ތ.ކިނބޫިދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,342,423                             1,208,181                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,240,706                            1,116,636                      167,495 ތ.ކިނބޫިދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތްކުރުން  P-LCL028-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,240,706                             1,116,636                      167,495 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ަސއިޓުތައް މާަރމާތުކުރުމާއި ަސއްިޓ މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  P-CLT002-001  ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ތ.ޮއމަދޫ                13,202,701                      14,168,538                  1,969,031

ެޓްނޑިަރްނގ                 3,657,804                        3,982,417                      597,363 ތ.ޮއމޫަދ ްސކޫލް 2 ބުރި އިމާާރތް، ވާަށފާރު އަދި މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH083-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,657,804                         3,982,417                      597,363 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                        1,875,000                      125,000 ތ. ޮއމޫަދގައި ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމް ކުރުން  P-SOC089-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         1,875,000                      125,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    220,000                               440,000                        66,000 ތ.ޮއމޫަދ ހޭްނޑޯްބލް ކޯޓު ގާއިމުކުރުން  P-SPT326-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      220,000                                440,000                        66,000 ޑެޮމްސިޓކް 

-                              -                                       1828345 ިރެޓްނަޝން  ތ.ޮއމޫަދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,828,345                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  6,996,552                        7,871,121                  1,180,668 ތ.ޮއމޫަދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,996,552                         7,871,121                   1,180,668 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

3,914,133                  17,912,341                      13,867,386                ި ތ.ދަިޔމިގިލ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,827,543                        2,055,986                      308,398 ތ.ދަިޔމިގިލި ްސކޫލް 10 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH144-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,827,543                         2,055,986                      308,398 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,500,000                        4,500,000                  3,200,000 ތ.ދަިޔމިގިލި ިސއްހީމަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HLT166-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         4,500,000                   3,200,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     622,720                           560,448                              - ތ.ދަިޔމިގިލި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT107-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      622,720                            560,448                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,404,356                        2,704,900                      405,735 ތ.ދަިޔމިގިލި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT041-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

405,735                      2,704,900                         2,404,356                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  5,908,962                            6,647,583                              - ތ.ދަިޔމިގިލި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              6,647,583                             5,908,962                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,603,805                        1,443,424                              - ތ.ދަިޔމިގިލީ މްިސކިތް ންިނމުން  P-MSQ029-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,603,805                         1,443,424                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ތ.ގަުރއިދޫ                  6,736,832                        8,440,198                  5,974,113

ިހނގަުމްނދާ                     411,853                           823,706                              - ތ.ގަުރއޫިދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      411,853                            823,706                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    734,167                               660,750                        99,113 ތ.އަތޮޅު މަދަރާުސ 6 ކްލްާސޫރމް، ހެލްތޫުރމް އަދި ކައްުނެސލްިނ ޫރމް އިމާާރތް  P-SCH086-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      734,167                                660,750                        99,113 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,500,000                        1,209,636                  1,125,000 ތ.ގަުރއޫިދ ިސއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT150-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,500,000                         1,209,636                   1,125,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,428,471                                   -                              - ތ.ގަުރއޫިދ ަބނދަރު ރީކްޮންސްޓަރކަްޝން  P-HBR026-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,428,471                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,500,000                        5,600,000                  4,750,000 ތ.ގަުރއޫިދ މަގު ހެދުން  P-ROD005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         5,600,000                   4,750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     162,341                           146,106                              - ތ.ގަުރއޫިދ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު އިމާާރތް  P-CRT001-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      162,341                            146,106                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ތ.ގާދިއްފުށި                  7,748,377                        8,929,042                  2,285,379

ިހނގަުމްނދާ                     445,626                           891,253                              - ތ.ގާދިއްފުށި ްސކޫލް 10 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH100-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      445,626                            891,253                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - ތ.ގާދިއްފުށި ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT301-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  2,854,591                        3,211,415                      481,712 ތ.ގާދިއްފުށި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

481,712                      3,211,415                         2,854,591                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  3,697,911                        4,160,150                  1,803,667 ތ.ގާދިއްފުށި ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR168-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,697,911                         4,160,150                   1,803,667 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     740,249                           666,224                              - ތ.ގާދިއްފުށި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              666,224                            740,249                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ލ.އްިސދޫ                  3,964,347                        2,538,498                      357,686

ިހނގަުމްނދާ                     171,025                           153,922                              - ލ.އްިސޫދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު  P-SOC036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      171,025                            153,922                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,523,699                                   -                              - ލ.އްިސޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,523,699                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,119,623                        2,384,576                      357,686 ލ.އްިސޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,119,623                         2,384,576                      357,686 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     150,000                                   -                              - ލ.އްިސޫދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL002-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      150,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ބިލްޑްިނގ ކްލައިމްެޓ ެރިސލިއްެންޓ ޭސފަރ އައިލްަނޑްސް  P-CPT048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ލ.ދަނބިދޫ                16,393,638                      19,519,724                  7,298,967

ައަލްށފަށާ                     300,000                        5,100,000                  3,100,000 ލ. ދަނބޫިދގައި މަލްޓި ޕާރޕްޯސ ހޯލާއި ކްލްާސޫރމް އެޅުން  P-SCH209-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                         5,100,000                   3,100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    150,000                           200,000                        30,000 ލ.ދަނބޫިދ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC025-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      150,000                            200,000                        30,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     479,239                           431,315                              - ލ.ދަނބޫިދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT287-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      479,239                            431,315                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     452,386                           407,147                        61,072 ލ.ދަނބޫިދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT322-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      452,386                            407,147                        61,072 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,313,113                        9,352,252                              - ލ.ދަނބޫިދ ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAT047-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,313,113                         9,352,252                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                        2,500,000                  3,857,895 ލ.ދަނބޫިދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                         2,500,000                   3,857,895 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,698,900                        1,529,010                      250,000 ލ.ދަނބޫިދ ކައްުނިސލް އިދާާރ އިމާާރތްކުރުން  P-LCL026-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,698,900                         1,529,010                      250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ލ.ކަލައޫިދ - ލ.ދަނބޫިދ ކޯޒްވޭ ހެދުން  P-ROD009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ލ.މަާބއިދޫ                  5,335,344                        5,803,930                      807,589

ިހނގަުމްނދާ                     210,000                           420,000                              - ލ..މަާބއޫިދ ާސރފް ެޝކް ގާއިމުކުރުން  P-SPT257-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                                420,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,427,200                            3,855,600                      578,340 ލ.މަާބއޫިދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT075-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,427,200                             3,855,600                      578,340 ޑެޮމްސިޓކް 

229,249                      1,528,330                            1698144 ެޓްނޑިަރްނގ ލ.މަާބއޫިދގައި އައްިސޕްލްާނެޓއް ގާއިމުކުރުން  P-FIS017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,698,144                             1,528,330                      229,249 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ލ.ކަލައިދޫ                  9,225,883                        9,886,982                  3,274,895

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    913,772                           822,394                      123,359 ލ.ކަލައޫިދ ްސކޫލް 03 ކްލްާސޫރމް އާއި ަސއްިންސލްެބ އިމާާރތްކުރުން  P-SCH145-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      913,772                            822,394                      123,359 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     139,629                           125,666                              - ލ.ކަލައޫިދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC023-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      139,629                            125,666                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     320,000                           640,000                              - ލ.ކަލައޫިދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT207-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      320,000                            640,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,113,459                        6,877,642                  2,916,536 ލ.ކަލައޫިދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR113-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,113,459                         6,877,642                   2,916,536 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     159,823                                   -                              - ލ.ކަލައޫިދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MIA001-078 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      159,823                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,579,200                        1,421,280                      235,000 ލ.ކަލައޫިދ ކައްުނިސލް އިދާާރ އިމާާރތްކުރުން  P-LCL027-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,579,200                             1,421,280                      235,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ލ.ކަލައޫިދ - ލ.ދަނބޫިދ ކޯޒްވޭ ހެދުން  P-ROD009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ލ.މްުނޑޫ                  3,729,868                        4,189,060                              -

ިހނގަުމްނދާ                        10,000                                   -                              - ލ.މްުނޑޫ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC061-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        10,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     250,000                           500,000                              - ލ.މްުނޑޫ އައްުޓޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT205-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                            500,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ިހނގަުމްނދާ                  2,516,354                        2,830,898                              - ލ.މްުނޑޫ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-DRG013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,516,354                         2,830,898                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     953,514                           858,162                              - ލ.މްުނޑޫ ަބނދަރު ހެދުން  P-HTE011-023 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      953,514                            858,162                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ލ.ގަން              129,617,175                    163,698,277              109,354,446

ިހނގަުމްނދާ                  1,878,899                        2,113,762                              - ލ.ގްަނ ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ އެކަމަޑަޭޝްނގެ ުނނިމި ހުރި މަަސއްކަތް  P-MPS020-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,878,899                         2,113,762                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,370,657                        1,233,591                      185,039 ލ.ގްަނ ހަމަދުބްިނ ހަލީފާ އަލް ާސނީ ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމް  P-SCH154-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,370,657                         1,233,591                      185,039 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     320,802                                   -                              - ލ.ގްަނ އިހައޫްދ ްސކޫލުގެ 6 ކްލްާސޫރމް އަދި މުކުރިމަގު ްސކޫލް ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-SCH090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      320,802                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,788,224                        5,386,752                              - ލ.އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ްޓެރއިންިނގ ފިެސލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން  P-UNI013-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ  1130

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,788,224                         5,386,752                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ               10,793,415                        5,279,388                  2,111,755 ލ.ގްަނ ާޓިޝއަރީ ޮހްސޕިޓަލް  P-HLT067-002 ގަްނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1172

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 10,793,415                         5,279,388                   2,111,755 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                27,032,792                      51,091,419                37,650,549 ލ.ގްަނ ާޓިޝއަރީ އައު ޮހްސޕިޓަލް ތަަރއްގީކުރުން  P-HLT080-002 ގަްނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1172

37,650,549                 51,091,419                           27032792 ަސުއދީ ައަރިބއާ  ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     540,000                            1,080,000                              - ލ.ގްަނ މެޑިކަލް ްސޯޓްރ -ކޯލްޑް ްސޯޓޫރމް ޤާއިމް ކުރުން  P-HLT092-001 ގަްނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1172

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      540,000                             1,080,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     319,200                               287,280                              - ލ.ގްަނ މެޑިކަލް ްސޯޓްރ -ވާެޔހައްުސ ޤާއިމް ކުރުން  P-HLT093-001 ގަްނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1172

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      319,200                            287,280                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     320,000                           640,000                              - ލ.ގްަނ ޕީީސއާރ ލްެބ ޤާއިމް ކުރުން  P-HLT096-001 ގަްނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1172

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      320,000                            640,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     126,000                           113,400                              - ލ.ގްަނ ވާޯޓ ްސޯޓޭރޖް އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT103-001 ގަްނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1172

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      126,000                            113,400                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    280,000                           252,000                        37,800 ލ.ގްަނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލުގައި މްެނޓަލް ަސރވްިސ ުޔންިޓ ޤާއިމް ކުރުން  P-HLT154-001 ގަްނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް  1172

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      280,000                            252,000                        37,800 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     350,000                                   -                              - ލ.ގަމުގައި ިސްނތެޓިކް ްޓެރކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC100-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     200,000                                       -                              - ލ.ގްަނ މަތިމަަރޫދ ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SOC102-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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-                              459,181                               229591 ިހނގަުމްނދާ  ލ.ގްަނ ޒްޯނ ްސޭޓޑިއަމް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SPT112-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      229,591                                459,181                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                        81,032                                       -                              - ލ.ގްަނ މަތިމަަރޫދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމްކުރުން  P-SPT323-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        81,032                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     168,000                           151,200                              - ލ.ގްަނ ތުނޑި އަލްަށ އާާބދުވި ަސަރހައްދުގެ އްިނޑޯ ްސޕްޯޓްސ ކޮމްޕްލެކްްސ ޤާއިމްކުރުން  P-SPT328-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      168,000                            151,200                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     400,000                           400,000                              - ލ.ގަމުގައި ވޮލީކޯޓު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT427-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                            400,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,484,720                        1,336,248                      200,437 ލ.ގްަނ ތުނޑި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT074-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,484,720                         1,336,248                      200,437 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     794,713                           715,242                              - ލ.ގްަނ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR096-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      794,713                            715,242                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ               54,082,433                      49,251,294                46,178,866 ކްެނަސރ ޮހްސޕިޓަލް އިމާާރތްކުރުން  P-HLT073-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,716,662                             8,681,245                 11,406,766 ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                 46,365,771                           40,570,049                 34,772,100 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                18,504,000                      38,550,000                15,420,000 ލ.ގަމުގައި 100 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 18,504,000                       38,550,000                 15,420,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,580,480                        2,903,040                  4,800,000 ލ.ގްަނ މަގު ހެދުން  P-ROD008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,580,480                         2,903,040                   4,800,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,159,200                        1,043,280                  2,070,000 ލ.ގްަނ ތުނޑި އަލްަށ އާާބދުވި ަސަރހައްދުގެ ަނރުދަމާ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SAN039-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,159,200                         1,043,280                   2,070,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     245,017                                   -                              - ލ.ގްަނ މަތިމަަރޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ005-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

-                              -                                    245,017                      ް ަޒާކުތ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފްަނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,568,000                        1,411,200                      700,000 ލ.ގްަނ ތުނޑި އަލްަށ އާާބދުވި ަސަރހައްދުގައި މްިސކިތެއް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,568,000                             1,411,200                      700,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ބިލްޑްިނގ ކްލައިމްެޓ ެރިސލިއްެންޓ ޭސފަރ އައިލްަނޑްސް  P-CPT048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ލ.ފަޮނދޫ                  6,958,525                      12,392,288                      987,950

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    603,613                        4,571,402                      685,710 ލ.ފަޮނޫދ ރީޖަަނލް އިމަރޖްެނީސ ޮއޕޭަރަޝްނ ެސްނޓަރ ގާއިމްކުރުން  P-OTH003-001 ެނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1014

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      603,613                         4,571,402                      685,710 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    490,000                           980,000                      147,000 ލ.ފަޮނޫދ ޖުވަެނއިލް ޖްަސޓްިސ ުޔންިޓ ގާއިމުކުރުން  P-PEN004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް  1016

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      490,000                            980,000                      147,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     100,655                           201,309                              - ލ.ފަޮނޫދ ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ އިމާާރތްކުރުން  P-POL006-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,655                            201,309                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     313,906                           282,515                              - ލ.ފަޮނޫދ 12 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH105-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      313,906                            282,515                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                            1,875,000                      125,000 ލ.ފަޮނޫދ ޫޔތު ެސްނޓަރ ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SOC083-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                             1,875,000                      125,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     259,345                           518,690                              - ލ.ފަޮނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT250-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      259,345                            518,690                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     228,840                           457,680                              - ލ.ފަޮނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT281-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      228,840                            457,680                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                           750,000                              - ލ.ފަޮނޫދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT433-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                            750,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    100,800                           201,600                        30,240 ލ.ފަޮނޫދ ޮއފްީސ ކޮމްޕްލެކްްސ އިމާާރތްކުރުން  P-OFF009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,800                            201,600                        30,240 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  1,540,550                                   -                              - ލ.ފަޮނޫދ މަގު ހެދުން  P-ROD018-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,540,550                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,814,331                        2,041,122                              - ލ.ފަޮނޫދ މަގު ހެދްުނ - ފްޭސ 2 P-ROD018-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,814,331                         2,041,122                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     256,485                           512,970                              - ލ.ފަޮނޫދގައި ފްެނ ތަހުލީލުކުރުމްަށ ރީޖަަނލް ލޯެބޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން  P-OTH015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              512,970                            256,485                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ބިލްޑްިނގ ކްލައިމްެޓ ެރިސލިއްެންޓ ޭސފަރ އައިލްަނޑްސް  P-CPT048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ޒްޯނ 4 އަދި 5 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަންޓ ިސްސޓަމް ޤާއިމުކުރުން  P-WST035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ލ.މާމްެނދޫ                  3,695,685                      11,241,117                  4,018,144

ައަލްށފަށާ                  1,600,000                        6,000,000                      400,000 ލ.މާމްެނޫދ މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SCH205-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,600,000                         6,000,000                      400,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     271,413                           244,272                              - ލ.މާމްެނޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު ލޯެބޓަރީ ގާއިމުކުރުން  P-HLT052-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      271,413                            244,272                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     139,872                           125,885                              - ލ.މާމްެނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT111-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      139,872                            125,885                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                           750,000                              - ލ.މާމްެނޫދ ވޮލީކްޯޓ ތަަރއްޤިކުރުން  P-SPT438-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                            750,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    534,400                           120,960                        18,144 ލ.މާމްެނޫދ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT076-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      534,400                            120,960                        18,144 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    400,000                        4,000,000                  3,600,000 ލ.މާމްެނޫދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR106-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                         4,000,000                   3,600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ބިލްޑްިނގ ކްލައިމްެޓ ެރިސލިއްެންޓ ޭސފަރ އައިލްަނޑްސް  P-CPT048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ލ.މާވަށް                  3,193,767                        3,188,521                  5,210,000

ައަލްށފަށާ                     300,000                                   -                              - ލ. މާވުަށ ްސކޫލް ވާަށ ފާރު އެޅުން  P-SCH208-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     452,590                                   -                              - ލ.މާވުަށ ްސކޫލް 9 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH089-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      452,590                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,260,000                        2,730,000                      210,000 ލ.މާވުަށ ގައި ފްެނހްިނދާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުން  P-DRG020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

210,000                      2,730,000                         1,260,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     172,900                           155,610                  5,000,000 ލ.މާވްަށ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      172,900                                155,610                   5,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     336,568                               302,911                              - ލ.މާވުަށ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              302,911                                336,568                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިރެޓްނަޝން                     671,709                                       -                              - ލ.މާވުަށގައި ފުެނގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAT046-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                        671,709                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ލ.ހިތަދޫ                23,940,029                      26,922,478                  9,420,000

ިރެޓްނަޝން                     218,937                                   -                              - ލ.ހިތޫަދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމްގެ 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH087-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      218,937                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     270,000                           540,000                              - ލ.ހިތޫަދ ހޭްނޑޯްބލް ކޯޓު ގާއިމުކުރުން  P-SPT325-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      270,000                            540,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                14,157,002                      15,926,627                  9,420,000 ލ.ހިތޫަދ -  ލ.ކަުނހްަނޫދ ކޯޒްވޭ ހެދުން  P-ROD010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 14,157,002                       15,926,627                   9,420,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  9,294,090                      10,455,851                              - ލ.ހިތޫަދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,294,090                       10,455,851                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ލ.ކަުނހްަނދޫ                10,398,057                      11,566,640                      251,954

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,202,830                        1,313,547                      197,032 ލ.ކަުނހްަނޫދ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް ލައްިބަރރީ އަދި ލޯެބްޓރީ އިމާާރތް  P-SCH088-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,202,830                         1,313,547                      197,032 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     406,830                           366,147                        54,922 ލ.ކަުނހްަނޫދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT324-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      406,830                                366,147                        54,922 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,788,397                            9,886,946                              - ލ.ކަުނހްަނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,788,397                         9,886,946                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ގއ.ކޮލަމާފުށި                15,786,813                      22,080,753                  1,130,815

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,698,052                        1,910,308                      286,546 ގއ.އަތޮޅު މަދަރާުސ މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH091-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,698,052                         1,910,308                      286,546 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                        4,795,127                      719,269 ގއ.ކޮލަމާފުށި ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT202-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         4,795,127                      719,269 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                        1,875,000                      125,000 ގއ.ކޮލަމާފުށި ޫޔތު ެސްނޓަރ ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SOC084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         1,875,000                      125,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިރެޓްނަޝން                        83,070                                   -                              - ގއ.ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT286-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        83,070                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     239,904                           479,808                              - ގއ.ކޮލަމާފުށި ބްިނ ހިއްކުން  P-LND008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      239,904                            479,808                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  9,365,787                          10,536,510                              - ގއ.ކޮލަމާފުށި މަގު ހެދުން  P-ROD019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,365,787                           10,536,510                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,380,000                        2,484,000                              - ގއ.ކޮލަމާފުށި ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ   P-WST045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              2,484,000                         2,380,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                        20,000                                   -                              - ގއ.ކޮލަމާފުށި މްިސކިތް މާަރމާތުކުރުން  P-MSQ031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        20,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހުވަދުއަތޮޅު ަސަރހައްދީ ކުނި މޭެނޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

133,525,770              172,760,312                    66,092,318                ި ގއ.ވިލިނގިލ

ައަލްށފަށާ                  2,400,000                        9,000,000                      600,000 ގއ.ވިލިނގިލި 12 ކްލްާސ ޫރމް ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SCH206-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,400,000                         9,000,000                      600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,115,295                        6,879,707                  1,031,956 ގއ.ވިލިނގިލި އަތޮޅު ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT104-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,115,295                         6,879,707                   1,031,956 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    224,000                           448,000                        67,200 ގއ.ވިލިނގިލި ްސވިމްިނގ ްޓެރކް  P-SOC060-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      224,000                            448,000                        67,200 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     152,869                           137,582                              - ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT063-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      152,869                            137,582                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                           750,000                              - ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓޯުބޅަ ދަނޑުގައި ޮރްސްޓަރމް އަދި ޗޭްނޖްިނގ ޫރމް  P-SPT063-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                                750,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     530,000                            1,060,000                              - ގއ.ވިލިނގިލި ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT237-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      530,000                             1,060,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     350,000                                       -                              - ގއ.ވިލިނގިލި ދުވާ ްޓެރކް ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT418-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    366,600                           149,940                        22,491 ގއ.ވިލިނގިލި - ގއ.ކޫއްޑޫ ްބރިޖު ހެދުމްަށ ދާިރާސކުރުން  P-BRG001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      366,600                            149,940                        22,491 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                27,000,000                    111,500,000              111,500,000 ި -ކޫއްޑޫ ްބރިޖް މްަޝޫރޢު  ގއ. ވިލިނގިލ P-BRG003-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 27,000,000                     111,500,000               111,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,922,815                      10,038,167                  6,583,392 ގއ.ވިލިނގިލި ަބނދަރު ހެދްުނ - ފްޭސ 3 P-HBR041-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,922,815                       10,038,167                   6,583,392 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  9,252,000                      19,275,000                  7,710,000 ގއ.ވިލިނގިލީގައި 50 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU032-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,252,000                       19,275,000                   7,710,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  5,919,266                        6,659,174                              - ގއ.ވިލިގިނލި މަގު ހެދްުނ - ފްޭސ 2 P-ROD046-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,919,266                         6,659,174                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,692,807                        3,029,408                  6,010,731 ގއ.ވިލިނގިލި އަލްަށ އާާބދުވި ަސަރހައްދު އަދި ހިއްކި ބިމުގައި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,692,807                         3,029,408                   6,010,731 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,416,666                        3,833,334                              - ގއ.ވިލިނގިލި ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-WST052-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              3,833,334                         1,416,666                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 1500 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މަގުހެދުމުގެ މްަޝޫރއުތައް ކުރިއްަށ ގްެނދާ ަރްށަރުށގެ މަގަުބއްތި ޖެހުން  P-HTE158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހުވަދުއަތޮޅު ަސަރހައްދީ ކުނި މޭެނޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ްސމޯލް ްސކޭލް ވްޭސްޓ ޓު އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްްޓ ފްޭސ 2 P-WST037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ގއ.މާމްެނދޫ                  9,063,952                      13,497,807                      975,000

ިހނގަުމްނދާ                  1,095,646                           986,082                              - ގއ.މާމްެނޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HLT054-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,095,646                            986,082                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     821,735                           739,561                              - ގއ.މާމްެނޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު ލޯެބޓަރީ ޤާއިމުކުރުން  P-HLT165-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      821,735                            739,561                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     235,200                           470,400                              - ގއ.މާމްެނޫދ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SOC030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      235,200                                470,400                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     325,000                            5,200,000                      975,000 ގއ.މާމްެނޫދ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT419-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      325,000                         5,200,000                      975,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,505,692                                   -                              - ގއ.މާމްެނޫދ ަބނދަރު ޭބރު ޮބޑު ހިލަޖެހުން  P-HBR030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,505,692                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,700,679                        3,038,264                              - ގއ.މާމްެނޫދ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN025-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              3,038,264                         2,700,679                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  2,380,000                        3,063,500                              - ގއ މާމްެނޫދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ   P-WST046-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              3,063,500                         2,380,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ގއ.ނިލްަނދޫ                  9,940,020                      12,605,842                      400,000

ިހނގަުމްނދާ                  2,789,189                        1,004,108                              - ގއ.ނިލްަނޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒުގެ ލޯެބޓަރީ ގާއިމުކުރުން  P-HLT053-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,789,189                         1,004,108                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,231,351                        1,004,108                              - ގއ.ނިލްަނޫދ ހެލްތް ެސްނޓަރު އިމާާރތް  P-HLT061-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,231,351                         1,004,108                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                        83,070                                   -                              - ގއ.ނިލްަނޫދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT238-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        83,070                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,600,000                        6,000,000                      400,000 ގއ.ނިލްަނޫދ ޖެޓީ ަސަރހައްދު ެނރު ފްުނކުރުމާއި ޕޭވްމްަންޓ އެޅްުނ  P-HBR155-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,600,000                             6,000,000                      400,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,303,076                            2,590,960                              - ގއ.ނިލްަނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS046-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              2,590,960                             2,303,076                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                     933,334                        2,006,666                              - ގއ.ނިލްަނޫދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-WST057-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              2,006,666                             933,334                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހުވަދުއަތޮޅު ަސަރހައްދީ ކުނި މޭެނޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ގއ.ދްާނދޫ                19,447,028                          22,476,889                      558,511

ައަލްށފަށާ                     890,968                        1,700,000                      400,000 ގއ.ދްާނޫދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH214-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      890,968                         1,700,000                      400,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                        1,056,737                      158,511 ގއ.ދާްނޫދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT203-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                         1,056,737                      158,511 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     231,665                           463,330                              - ގއ.ދްާނޫދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      231,665                            463,330                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     157,274                           141,547                              - ގއ.ދްާނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT129-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      157,274                            141,547                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     158,602                           142,742                              - ގއ.ދްާނޫދ ެބޑްމްިނޓްަނ ކްޯޓ ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT267-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      158,602                            142,742                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                        83,070                                   -                              - ގއ.ދްާނޫދ ވޮލީ ކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT268-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        83,070                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,166,704                        3,562,542                              - ގއ.ދްާނޫދ ަބނދަރުގެ އެކްްސެޓްނަޝން  P-HBR088-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,166,704                         3,562,542                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  8,427,170                        9,480,566                              - ގއ.ދްާނޫދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,427,170                         9,480,566                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  3,200,000                        4,800,000                              - ގއ.ދްާނޫދ ހިއްކި ަސަރހައްދާއި ަރާށއި ގުޅުވާލުން  P-ROD054-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,200,000                         4,800,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,631,575                        1,129,425                              - ގއ.ދްާނޫދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ   P-WST050-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,129,425                         1,631,575                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްްޓ  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މައިކޯްރ ގްރިޑް ޑެީސލޭިނަޝްނ ޕްލްާންޓ  P-WAT024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހުވަދުއަތޮޅު ަސަރހައްދީ ކުނި މޭެނޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ގއ.ދެއްވަދޫ                16,709,876                      19,960,268                  7,667,370

ިރެޓްނަޝން                     193,650                                   -                              - ގއ.ދެއްވޫަދ ްސލާްޠުނ މުޙައްމަދު ްސކޫލް 2 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      193,650                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    119,781                           107,803                        16,170 ގއ.ދެއްވޫަދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT055-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      119,781                            107,803                        16,170 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     239,605                           215,645                              - ގއ.ދެއްވޫަދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT135-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      239,605                            215,645                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,500,000                                   -                              - ގއ.ދެއްވޫަދ ފްުޓަސލްދަނޑު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SPT424-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,500,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,120,000                        1,008,000                      151,200 ގއ.ދެއްވޫަދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

151,200                      1,008,000                             1,120,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  2,250,000                            5,250,000                  7,500,000 ގއ.ދެއްވޫަދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑް ކުރްުނ  P-HBR156-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,250,000                             5,250,000                   7,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                10,411,840                          11,713,320                              - ގއ.ދެއްވޫަދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 10,411,840                           11,713,320                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     875,000                        1,665,500                              - ގއ.ދެއްވޫަދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ  P-WST061-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,665,500                         875,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ގއ.ކޮނޑޭ                  9,871,871                      11,129,233                      350,000

ިހނގަުމްނދާ                     685,327                           616,794                              - ގއ.ކޮނޑޭ 04 ކްލްާސޫރމް ގާއިމްކުރުން  P-SCH169-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      685,327                            616,794                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     250,000                           200,000                      350,000 ގއ.ކޮނޑޭގައި ޫޔތް ެސްނޓަރ ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT387-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                            200,000                      350,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  6,184,663                        6,957,746                              - ގއ.ކޮނޑޭ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-DRG014-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,184,663                         6,957,746                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     875,000                        1,665,500                              - ގއ.ކޮނޑޭ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-WST060-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,665,500                         875,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,876,881                        1,689,193                              - ގއ.ކޮނޑޭ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ023-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,876,881                         1,689,193                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  4 ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހުވަދުއަތޮޅު ަސަރހައްދީ ކުނި މޭެނޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ގއ.ގެމަަނފުށި                17,776,568                      20,759,726                  8,528,847

ިހނގަުމްނދާ                     911,357                           820,222                              - ގއ.ގެމަަނފުށި ިޞއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ ޢިމާާރތް ހެދުން  P-HLT108-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      911,357                            820,222                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                    210,000                           420,000                        63,000 ގއ.ގެމަަނފުށި ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-SOC075-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                            420,000                        63,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     107,520                           215,040                        32,256 ގއ.ގެމަަނފުށި ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތް ކުރުން  P-CPT017-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

32,256                        215,040                            107,520                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 9,582,322                      10,780,113                  1,617,017 ގއ.ގެމަަނފުށީ ަބނދަރު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HBR116-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   9,582,322                       10,780,113                   1,617,017 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,915,200                        2,154,600                  3,750,000 ގއ.ގެމަަނފުށި މަގު ހެދުން  P-ROD048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,915,200                         2,154,600                   3,750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,700,679                        3,038,264                              - ގއ.ގެމަަނފުށި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN023-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              3,038,264                         2,700,679                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                     875,000                        1,665,500                              - ގއ.ގެމަަނފުށި ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ  P-WST062-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,665,500                         875,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  1,474,490                        1,665,987                  3,066,574 ގއ. ގެމަަނފުށި މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,474,490                         1,665,987                   3,066,574 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ގއ.ކަނޑުހުޅުދޫ                  3,493,979                        2,715,588                        62,899

ިހނގަުމްނދާ                     328,117                           205,305                              - ގއ.ކަނޑުހުޅޫުދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-MOE042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      328,117                                205,305                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     465,920                               419,328                        62,899 ގއ.ކަނޑުހުޅޫުދ ވޮލީކޯޓު ގާއިމުކުރުން  P-SPT330-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,920                            419,328                        62,899 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,068,367                           961,530                              - ގއ.ކަނޑުހުޅޫުދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              961,530                            1,068,367                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  1,631,575                        1,129,425                              - ގއ.ކަނޑުހުޅޫުދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-WST049-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,129,425                         1,631,575                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

-                              -                                   -                              ޫ ގއ.ކޫއްޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑޮުއތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން  P-FIS006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ގއ.މަޓު                              -                                   -                              -

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ ަސްސޭޓަނަބލް ފަިޝރީޒް ރޯިސަސްސ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MFA009-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ގދ.ތަިނދޫ              129,972,311                    149,366,226                37,468,412

ިހނގަުމްނދާ                     120,000                               112,000                              - ގދ.ތަިނޫދ ރީޖަަނލް އިމަރޖްެނީސ ޮއޕޭަރަޝްނ ެސްނޓަރ ގާއިމްކުރުން  P-OTH012-001 ެނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1014

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      120,000                                112,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,429,731                        2,733,447                              - ގދ.ތަިނޫދގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ އަދި އެކަމަޑަޭޝްނ އިމާާރތްކުރުން  P-POL004-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,429,731                         2,733,447                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    366,000                           239,400                        35,910 ގދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފާހާާނަބރި ހެދުން  P-SCH179-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      366,000                            239,400                        35,910 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     574,560                           517,104                              - ގދ.ތަިނޫދ އޫަބަބކުރު ްސކޫލް ެސްނ ކްލްާސޫރމް  P-SCH180-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      574,560                            517,104                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     907,200                           816,480                              - ގދ.ތަިނޫދ އެމް .އެން .ޫޔ ކެމްޕްަސގެ ދަރިވަރްުނގެ އެކަމަޑަޭޝްނ ްބލޮކް  P-CHE003-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ  1130

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      907,200                            816,480                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    756,000                           680,400                      102,060 ގދ.ތަިނޫދ އެމް .އެން .ޫޔ ކެމްޕްަސގެ ްސާޓފް އެކަމަޑަޭޝްނ ްބލޮކް  P-CHE003-002 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ  1130

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      756,000                            680,400                      102,060 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     869,400                           782,460                      117,369 ގދ.ތަިނޫދ އެމް .އެން .ޫޔ ކެމްޕްަސގެ އެކްްސެޓްނަޝްނ އިމާާރތް  P-UNI010-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ  1130

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      869,400                            782,460                      117,369 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                26,603,112                      18,750,000                              - ގދ.ތަިނޫދ ރީޖަަނލް ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT139-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                 26,603,112                       18,750,000                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                  5,500,000                        1,500,000                              - ގދ.ތަިނޫދ ާޓިޝއަރީ ޮހްސޕިޓަލް ތަަރއްގީކުރުން  P-HLT009-002 ައބުްދއް ަސަމުދ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1171

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,500,000                         1,500,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                10,000,000                      10,000,000                              - އައްބުދުއަްސމަދު މެމޯރިއަލް ޮހްސޕިޓަލް ޮއޕޭްރަޝްނ ތޭިއޓަރ އެކްްސޕްޭނޑް ކުރުމާއި އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HLT172-001 ައބުްދއް ަސަމުދ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1171

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 10,000,000                           10,000,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  8,000,000                            3,500,000                  3,500,000 ި .ސީ .ޫޔ ޤައިމުކުރުން  ޑރ.ޢްަބދުއަްޞމަދު ޮހްސޕިޓަލުގައި 6 އެނދުގެ އައު އައ P-HLT173-001 ައބުްދއް ަސަމުދ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1171

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,000,000                         3,500,000                   3,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     250,000                                   -                              - ގދ.ތަިނޫދ ްސވިމްިނގ ްޓެރކް ޤާއިމުކުރުން  P-SOC067-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      250,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     125,000                        2,000,000                      375,000 ގދ.ތަިނޫދ އްިނޑޯ ޫޔތު ެސްނޓަރ ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SOC085-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      125,000                         2,000,000                      375,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    140,000                           126,000                        18,900 ގދ.ތަިނޫދ ޒްޯނ ްސޭޓޑިއަމް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SPT115-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      140,000                            126,000                        18,900 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     223,379                           446,759                              - ގދ.ތަިނޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT116-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      223,379                            446,759                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     206,750                           413,500                              - ގދ.ތަިނޫދ އައްުޓޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT117-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      206,750                            413,500                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,880,000                        1,997,500                              - ގދ.ތަިނޫދ ިސްނތެޓިކް ްޓެރކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT221-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   1,880,000                         1,997,500                              - ޯލނު 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,537,200                            1,383,480                      207,522 ގދ.ތަިނޫދ ދެކުުނ ަސަރހައްދު ރިވްެންޓމްަންޓ ޖަހާ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

207,522                      1,383,480                             1,537,200                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                     972,904                                   -                              - ގދ.ތަިނޫދ އައްިސޕްލްާންޓ ޖެޓީ P-HBR059-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      972,904                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ               46,260,000                      77,100,000                30,840,000 ގދ.ތަިނޫދގައި 200 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ ތަަރއްޤީކުރުން  P-HOU037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 46,260,000                       77,100,000                 30,840,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  5,767,093                        6,487,980                              - ގދ.ތަިނޫދ މަގު ހެދުން  P-HTE061-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,767,093                         6,487,980                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    667,978                           601,180                        90,177 ގދ.ތަިނޫދ އްިސލާމިކް ެސްނޓަރގެ ުނނިމިހުރި މަަސއްކަތް ންިނމުން  P-MIA014-003 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      667,978                            601,180                        90,177 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  4,500,000                        2,600,000                  1,320,000 ގދ.ތަިނޫދ އިރުމަތީ ފާަރތު ޭބރު ތޮށީހެދުމާއި އްިނޑްަސްޓރިއަލް ޒްޯނ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,500,000                         2,600,000                   1,320,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    180,000                           360,000                        54,000 ގދ.ތަިނޫދ މޫދްަށއޭެރ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-SOC067-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      180,000                            360,000                        54,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                        1,500,000                              - ގދ.ތަިނޫދ ޕިކްނިކް ދާެނ ތެަނއް ހެދުން  P-SOC099-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         1,500,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,783,433                        2,006,362                      300,954 ގދ.ތަިނޫދ އަލްަށ ހިއްކި ބިމުގައި ކަަރްނޓު އަދި ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-WAS091-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,783,433                             2,006,362                      300,954 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,350,971                            1,215,874                              - ގދ.ތަިނޫދގައި ފްެނހްިނދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE100-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,215,874                             1,350,971                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

506,520                      3,376,800                            3001600 ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ ގދ.ތަިނޫދ ކުނިކޮށި ހެދްުނ - ފްޭސ 2 P-WST009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

506,520                      3,376,800                         3,001,600                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  4,500,000                        8,119,500                              - ގދ ތަިނޫދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމު ކުރުން  P-WST041-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              8,119,500                         4,500,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 1500 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މަގުހެދުމުގެ މްަޝޫރއުތައް ކުރިއްަށ ގްެނދާ ަރްށަރުށގެ މަގަުބއްތި ޖެހުން  P-HTE158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

2,525,121                  11,345,708                      13,440,571                ި ގދ.މަޑަވެލ

ިހނގަުމްނދާ                     232,928                           209,635                              - ގދ.މަޑަވެލި ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކްޮށ، ލޯެބޓަރީ ތަަރއްގީކުރުން  P-HLT010-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      232,928                            209,635                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  6,787,525                        7,635,966                  2,525,121 ގދ.މަޑަވެލި ބްިނ ހިއްކްުނ އަދި ކޯޒްވޭ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-REC016-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,787,525                         7,635,966                   2,525,121 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     600,118                           540,107                              - ގދ.މަޑަވެލީ ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-SAN021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              540,107                            600,118                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                  1,020,000                        2,760,000                              - ގދ.މަޑަވެލި ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-WST059-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              2,760,000                         1,020,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,800,000                           200,000                              - ގދ.މަޑަވެލީ އައްިސޕްލްާންޓ ގާއިމުކުރުން  P-FIS024-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,800,000                            200,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 1500 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ގދ.ހޯނޑެއްދޫ                  3,713,561                        4,400,205                      198,900

ިހނގަުމްނދާ                  1,760,280                        1,584,252                              - ގދ.ހޯނޑެއޫްދ ްސކޫލް 2 ކްލްާސޫރމް، ލްެބ އަދި އައީިސޓީ އިމާާރތް  P-SCH129-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,760,280                         1,584,252                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     138,281                           124,453                              - ގދ.ހޯނޑެއޫްދ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC026-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      138,281                            124,453                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    800,000                           900,000                      180,000 ގދ.ހޯނޑެއޫްދ ޮއޑި އެހެލާ ަސަރހައްދު ހެދުން  P-HBR032-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      800,000                            900,000                      180,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     875,000                        1,665,500                              - ގދ.ހޯނޑެއޫްދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-WST054-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,665,500                         875,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ                    140,000                           126,000                        18,900 ގދ.ހޯނޑެއޫްދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL013-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      140,000                            126,000                        18,900 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 1500 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހުވަދުއަތޮޅު ަސަރހައްދީ ކުނި މޭެނޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ގދ.ަނޑެއްލާ                  7,552,069                      13,951,018                  1,074,629

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    513,996                           462,597                        69,389 ގދ.ަނޑެއްލާ 02 ކްލްާސޫރމް އަދި ްސާޓފޫްރމް އިމާާރތްކުރުން  P-SCH141-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      513,996                            462,597                        69,389 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     147,157                           132,441                              - ގދ.ަނޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      147,157                            132,441                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     325,000                        5,200,000                      975,000 ގދ.ަނޑެއްލާ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT378-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      325,000                         5,200,000                      975,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    100,800                           201,600                        30,240 ގދ.ަނޑެއްލާ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT067-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

30,240                        201,600                            100,800                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  5,590,116                        6,288,880                              - ގދ.ަނޑެއްލާ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން  P-WAS060-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              6,288,880                         5,590,116                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                     875,000                        1,665,500                              - ގދ.ަނޑެއްލާ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރްުނ  P-WST056-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,665,500                         875,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ގދ.ަރތަފްަނދޫ                11,263,448                      12,347,944                  1,353,939

ިހނގަުމްނދާ                  1,142,214                        1,027,993                              - ގދ.ަރތަފްަނޫދ ްސކޫލް 06 ކްލްާސޫރމް  P-SCH148-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,142,214                         1,027,993                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     974,720                           877,248                              - ގދ.ަރތަފްަނޫދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރްުނ  P-CPT007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              877,248                            974,720                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  6,808,181                            7,659,203                  1,148,880 ގދ.ަރތަފްަނޫދ ފާެނއި ަނރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-DRG015-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,808,181                             7,659,203                   1,148,880 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,190,000                            1,750,000                              - ގދ.ަރތަފްަނޫދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-WST053-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,750,000                             1,190,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,148,333                            1,033,500                      205,059 ގދ.ަރތަފްަނޫދ އައްިސޕްލްާންޓ ގާއިމްކުރްުނ  P-FIS027-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,148,333                         1,033,500                      205,059 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހުވަދުއަތޮޅު ަސަރހައްދީ ކުނި މޭެނޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ގދ.ފޯިޔރީ                  9,138,491                        6,481,452                      326,021

ިހނގަުމްނދާ                  1,118,411                           201,315                              - ގދ.ފޯިޔރީ ިސއްހީ މަރުކަޒު އެކްްސެޓްނަޝން  P-HLT056-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,118,411                            201,315                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     136,746                           123,071                        18,461 ގދ.ފޯިޔރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC058-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      136,746                            123,071                        18,461 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    350,000                             50,400                          7,560 ގދ.ފޯިޔރީ ަބނދަރު ާސރވޭ އަދި ޑިޒައްިނކުރުން  P-HBR112-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      350,000                              50,400                          7,560 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,800,000                        3,900,000                      300,000 ގދ. ފޯިޔރީ ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުމާއި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތް ކުރުން  P-HBR143-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,800,000                         3,900,000                      300,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     933,334                        2,006,666                              - ގދ.ފޯިޔރީ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން  P-WST058-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              2,006,666                         933,334                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,800,000                           200,000                              - ގދ.ފޯިޔރީ އައްިސޕްލްާންޓ ގާއިމްކުރްުނ  P-FIS025-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,800,000                            200,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

973,633                      18,929,313                      17,545,673                ާ ގދ.ފެަރްސމާތޮޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,856,098                        1,670,488                      250,573 ގދ.ފެަރްސމާތޮޑާ ްސކޫލް މަލްޓިޕަރޕްަސ ހޯލް އަދި 05 ކްލްާސޫރމް  P-SCH164-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,856,098                         1,670,488                      250,573 ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    100,000                           200,000                        30,000 ގދ.ފެަރްސމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,000                            200,000                        30,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                10,920,000                      12,285,000                              - ގދ.ފެަރްސމާތޮޑާ އެއަރޕްޯޓ ގާއިމުކުރުން  P-AIR004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 10,920,000                       12,285,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    200,000                           570,000                        85,500 ގދ.ފެަރްސމާތޮޑާ ަބނދަރު ހެދުން  P-HTE011-047 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                            570,000                        85,500 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,688,000                        3,024,000                      600,000 ގދ.ފެަރްސމާތޮޑާ މަގު ހެދްުނ ( އެއަރޕޯޓްުނ ަބނދަަރށް )  P-ROD025-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,688,000                         3,024,000                      600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     150,000                             50,400                          7,560  ( ޭ ގދ.ފެަރްސމާތޮޑާއާއި އެއަޕްޯޓ ގުޅުވާލްުނ ( ކޯޒްވ P-ROD026-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      150,000                              50,400                          7,560 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,631,575                        1,129,425                              - ގދ.ފެަރްސމާތޮޑާ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-WST051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,129,425                         1,631,575                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  P-WAS069-001 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  34 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  4 P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  ަސއިޓުތައް މާަރމާތުކުރުމާއި ަސއްިޓ މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  P-CLT002-001  ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

ގދ.ގައްދޫ                14,308,696                      21,952,683                14,569,093

ިހނގަުމްނދާ                  1,680,000                        1,512,000                              - ގދ.ގައޫްދ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލާއި ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-SCH030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,680,000                         1,512,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,788,150                        9,576,300                  9,576,300 ގދ.ގައޫްދ ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT156-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ޑީީބކޭ                   4,788,150                         9,576,300                   9,576,300 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     550,000                        1,100,000                              - ގދ.ގައޫްދގައި ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު އެޅުން  P-SPT228-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      550,000                         1,100,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    113,436                           226,872                        34,031 ގދ.ގައޫްދ ާސރފް ެޝކް ގާއިމުކުރުން  P-SPT256-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      113,436                            226,872                        34,031 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,300,503                        2,588,066                              - ގދ.ގައޫްދ ަބނދަރު މާަރމާތުކުރުން  P-HBR090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,300,503                         2,588,066                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     238,000                           476,000                  4,275,000 ގދ.ގައޫްދ ބްިނ ހިއްކުން  P-REC026-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      238,000                            476,000                   4,275,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,107,735                        3,496,201                              - ގދ.ގައޫްދ މަގު ހެދުން  P-ROD012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,107,735                         3,496,201                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ައަލްށފަށާ                     875,000                        1,665,500                              - ގދ.ގައޫްދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-WST064-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,665,500                         875,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     235,872                           471,744                              - ގދ.ގައޫްދ އައްިސޕްލްާންޓ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-FIS026-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      235,872                            471,744                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     420,000                           840,000                      683,762 ގދ.ގައޫްދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL020-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      420,000                            840,000                      683,762 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  1500 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ގދ.ވާދޫ                  8,061,823                          10,268,673                  4,847,166

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,276,800                            1,149,120                      172,368 ގދ.ވޫާދ ްސކޫލް އެޑްމްިނ އިމާާރތް  P-SCH183-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,276,800                         1,149,120                      172,368 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     395,961                                   -                              - ގދ.ވޫާދ ޖަމާލުއްދްީނ ްސކޫލް 4 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް އަދި މަލްޓިޕަރޕްަސ ހޯލް  P-SCH092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      395,961                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                        1,875,000                      125,000 ގދ. ވާދޫ  ގައި ްސޕްޯޓްސ ކޮމްޕްލެކްްސއެއް ތަަރއްޤީކުރުން   P-SOC090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         1,875,000                      125,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     112,000                           100,800                  3,750,000 ގދ.ވޫާދ މަގު ހެދުން  P-ROD043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      112,000                            100,800                   3,750,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,688,000                        3,024,000                      453,600 ހުވަދު އަތޮޅު ވްޭސްޓ ްޓާރްންސފަރ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރްުނ  P-WST008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

453,600                      3,024,000                         2,688,000                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައަލްށފަށާ                     875,000                        1,665,500                              - ގދ.ވޫާދ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖްކާުރ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން  P-WST063-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              1,665,500                         875,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     162,516                           146,264                              - ގދ.ވޫާދ މެޖްިސްޓޭރްޓ ކޯޓުގެ އައު ޢިމާާރތުގެ މަަސއްކަތް  P-CRT005-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      162,516                            146,264                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,051,546                            2,307,989                      346,198 ގދ.ވޫާދ ކައްުނިސލް ޮއފްީސ 2 ބުރި އިމާާރތް ގާއިމުކުރުން  P-LCL014-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,051,546                             2,307,989                      346,198 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              675,097                               750108 ގދ.ކާޑެއްދޫ 

ިހނގަުމްނދާ                     750,108                               675,097                              - ގދ.ކާޑެއޫްދ ަބނދަރު ރީކްޮންސްޓަރކަްޝން  P-HBR138-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              675,097                                750108 ދިވިެހ ަސުރާކރު  ޑެޮމްސިޓކް 

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ޏ.ފުވައްމުލައް              296,936,819                    559,393,117                40,688,548

ިރެޓްނަޝން                     414,636                                   -                              - މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދްީނ ްސކޫލް 16 ކްލްާސޫރމް އަދި ކޮމްޕިއާުޓރ ލްެބ އިމާާރތް  P-SCH076-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      414,636                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     346,708                           222,037                              - ހާފިޒު އަހުމަދު ްސކޫލް 16 ކްލްާސޫރމްގެ 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH077-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      346,708                            222,037                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,615,157                        2,942,051                      441,308 ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH078-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,615,157                         2,942,051                      441,308 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     414,636                                   -                              - ފުވައްމުލައް ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލް  P-SCH079-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      414,636                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     176,400                           352,800                              - ފުވައްމުލަކުގައި ްސޭޓްޓ ޮއފް އާރްޓ ޓިވްެޓ އްިންސޓިޓިއަުޝްނ ގާއިމްކުރްުނ  P-UNI006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1129

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      176,400                            352,800                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     533,248                           479,923                        71,988 ި .ސީ .ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާާރތް ގާއިމްކުރުން  ފުވައްމުލަކުގައި އައ P-UNI011-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ  1130

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      533,248                            479,923                        71,988 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    805,434                        2,416,303                              - ފުވައްމުލައް ޮހްސޕިޓަލް އައު އިމާާރތް  P-HLT123-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ުކވިެއތު                      805,434                         2,416,303                              - ޯލނު 

ެޓްނޑިަރްނގ                    368,143                           331,328                        49,699 ފުވައްމުލައް ްސޕްޯޓްސ ކޮމްޕްލެކްްސ އަދި ްސވިމްިނގ ޫޕލް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      368,143                            331,328                        49,699 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     121,691                           109,522                              - ފުވައްމުލައް ހޯދަނޑު އަވުަށ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      121,691                            109,522                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     137,255                           123,530                              - ފުވައްމުލައް ޫދޑިގްަނ އަވުަށ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT100-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      137,255                            123,530                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,880,000                        1,997,500                              - ފުވައްމުލަކު ިސްނތެޓިކް ްޓެރކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT130-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   1,880,000                         1,997,500                              - ޯލނު 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    270,000                           540,000                        81,000 ފުވައްމުލައް ިސޓީ ްސކޭޓްިނގ ޕާކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT229-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      270,000                            540,000                        81,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     215,000                           430,000                              - ފުވައްމުލައް ިސޓީ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT235-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      215,000                            430,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     348,659                           313,793                              - ފުވައްމުލައް ިސޓީ ާސރފް ެޝކް ގާއިމުކުރުން  P-SPT254-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      348,659                            313,793                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     310,000                           620,000                              - ފުވައްމުލްަށ ިސޓީ ްސޭޓޑިއަމް ޤާއިމުކުރުން  P-SPT269-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      310,000                            620,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     385,377                           346,839                              - ފުވައްމުލައް ދިގުވާޑު ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT270-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      385,377                            346,839                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    150,000                           300,000                        45,000 ފުވައްމުލައް ޫދޑިގްަނ އަވުަށ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ިސޑަިބރި ޤާއިމުކުރުން  P-SPT360-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      150,000                            300,000                        45,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                                   -                              - ފުވައްމުލައް ޫދޑިގްަނ އަވުަށ ެބޑްމްިނޓްަނ ހޯލް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-SPT454-001 (blank) 1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ              216,515,434                    422,479,399                  4,366,953 ފުވައްމުލައް ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުމުގެ މްަޝޫރއު  P-CPT019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ެނަދަލްނޑްސް                 53,929,194                       24,351,264                   3,652,690 ިހޭލ ެއހީ 

714,263                      4,761,752                         4,232,669                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ުކވިެއތު               158,353,571                     393,366,383                              - ޯލނު 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 3,136,000                        3,528,000                      529,200 ފުވައްމުލައް ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-HBR033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,136,000                         3,528,000                      529,200 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,748,300                      11,796,300                  2,081,700 ފުވައްމުލަކު ިސޓީ ކަލެކަްޝްނ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-HBR163-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1224

2,081,700                   11,796,300                       5,748,300                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ެޓްނޑިަރްނގ               40,703,926                      81,257,917                30,840,000 ޏ.ފުވައްމުލަކުގައި 400 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU042-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 40,703,926                       81,257,917                 30,840,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  7,610,395                        8,561,694                              - ފުވައްމުލައް މަގު ހެދުން  P-ROD013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,610,395                         8,561,694                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,081,240                        4,621,860                              - ފުވައްމުލައް ިސޓީގެ ފާެނއި ަނރުދަމާ  P-HTE009-066 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ުކވިެއތު                   3,081,240                         4,621,860                              - ޯލނު 

ައަލްށފަށާ                  5,748,300                      11,796,300                  2,081,700 ފުވައްމުލައް ިސޓީ ކަލެކަްޝްނ ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST040-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

2,081,700                   11,796,300                       5,748,300                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     473,089                           189,235                              - ފުވައްމުލައް މްަސޖިދުއް ހުދާ އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      473,089                            189,235                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,563,433                        1,758,863                              - ފުވައްމުލައް ޫދޑިގްަނ އަވުަށ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ019-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,563,433                         1,758,863                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,864,358                        1,677,923                              - ފުވައްމުލައް ގުރުއާާނ ެބހޭ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,864,358                         1,677,923                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                           200,000                      100,000 ފުވައްމުލަކު މްަސމާރުކްޭޓ އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-FIS032-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                            200,000                      100,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 1500 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ސ.ހުޅުދޫ                  9,520,183                        6,055,638                      315,000

ިހނގަުމްނދާ                     292,079                           584,158                              - ސ.ހުޅޫުދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރްުނ  P-HLT013-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      292,079                            584,158                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     919,688                           275,906                              - ސ.ހުޅޫުދ ޫޓރިޒަމް ޒްޯނ ގާއިމުކުރުން  P-TRZ002-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޓިރަޒމް  1204

ިއްނޑިއާ                      919,688                            275,906                              - ިހޭލ ެއހީ 

ިހނގަުމްނދާ                     210,000                           420,000                              - ސ.ހުޅޫުދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC073-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                            420,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     124,646                               112,181                              - ސ.ހުޅޫުދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT119-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      124,646                                112,181                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     420,000                            1,365,000                      315,000 ސ.ހުޅޫުދ ފުޓޯުބޅަދަނޑު ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT406-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      420,000                             1,365,000                      315,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,115,492                            1,003,943                              - ސ.ހުޅޫުދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,115,492                         1,003,943                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     224,000                           201,600                              - ސ.ހުޅޫުދ ވިޒިޓަރްސ ެސްނޓަރ ގާއިމްކުރުން  P-SOC037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      224,000                            201,600                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,214,278                        1,092,850                              - ސ.ހުޅޫުދ ގޮޭދުށ މްަސ ފެކްޓަރީ ގާއިމުކުރުން  P-FIS008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,214,278                         1,092,850                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  5,000,000                        1,000,000                              - ސ.ހުޅޫުދގައި މްިސކިތެއް ގާއިމުކުރުން  P-MSQ044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,000,000                         1,000,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 1500 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ސ.ހުޅޫުދ އަދި ސ.މޫީދ މަގު ހެދުން  P-ROD031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ސ.ފޭދޫ                34,492,946                      42,308,957                13,432,466

ައަލްށފަށާ                  6,500,000                        2,785,000                      715,000 ސ.ފޫޭދ އައު ްސކޫލް އެޅުމުގެ މަަސއްކަތް  P-SCH193-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,500,000                         2,785,000                      715,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                        41,462                                   -                              - ސ.ފޫޭދ ްސކޫލް 2 ކްލްާސޫރމް،ހެލްތް ޫރމް،ކައިުސލާރ ޫރމް އަދި ގުދްަނ އިމާާރތް  P-SCH097-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        41,462                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
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ިހނގަުމްނދާ                  1,532,813                                   -                              - ސ.ފޫޭދ ޫޓރިޒަމް ޒްޯނ ގާއިމުކުރުން  P-TRZ004-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޓިރަޒމް  1204

ިއްނޑިއާ                   1,532,813                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ިހނގަުމްނދާ                     340,000                           680,000                              - ސ.ފޫޭދ ްސޕްޯޓްސ ކޮމްޕްލެކްްސ ތަަރއްގީކުރުން  P-HYS029-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      340,000                            680,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     235,394                           211,854                              - ސ.ފޫޭދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      235,394                            211,854                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     240,248                           480,496                              - ސ.ފޫޭދ ްސޭޓޑިއަމް ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމްއާއެކު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT120-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      240,248                            480,496                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     298,000                           596,000                              - ސ.ފޫޭދ ވޮލީކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT234-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      298,000                            596,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     270,000                               540,000                              - ސ.ފޫޭދ ެންޓޯބޅަ ކޯޓު ޤާއިމުކުރުން  P-SPT344-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      270,000                                540,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     588,000                               529,200                        79,380 ސ.ފޫޭދގައި ެބޑްމްިނޓްަނ ކޯޓު ގާއިމުކުރުން   P-SPT453-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      588,000                                529,200                        79,380 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 6,359,029                            7,153,907                  1,073,086 ސ.ފޫޭދ  ަބނދަރު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-HBR126-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   6,359,029                         7,153,907                   1,073,086 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ               13,878,000                      28,912,500                11,565,000 ސ.ފޫޭދގައި 75 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 13,878,000                       28,912,500                 11,565,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 4,000,000                                   -                              - ސ.ފޫޭދ ޗަކަ ބްިނތަކްަށ ވެލިއެޅުން  P-OTH008-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,000,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     210,000                           420,000                              - އައްޑޫ ިސޓީ ފޫޭދގައި އުމުރްުނ ދުވްަސވީ މީހްުނގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން  P-SOC070-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރވިަސސް  1510

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                            420,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައްޑޫ ިސޓީގެ 4 ަރުށގެ މަގުތައް ހެދުން  P-ROD030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ސ.މަަރދޫ                  8,400,720                        5,441,616                      430,000

ިހނގަުމްނދާ                     957,600                           861,840                              - ސ.މަަރޫދ ްސކޫލް ަސއްިންސ ލްެބ، އޭވީ ޫރމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް  P-SCH177-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      957,600                            861,840                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     335,690                                   -                              - ސ.މަަރޫދ ްސކޫލްގެ އައު އިމާާރތް ( 12 ކްލްާސ ޫރމް )  P-SCH027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      335,690                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,226,250                                   -                              - ސ.މަަރޫދ ޫޓރިޒަމް ޒްޯނ ގާއިމުކުރުން  P-TRZ003-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޓިރަޒމް  1204

ިއްނޑިއާ                   1,226,250                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ިހނގަުމްނދާ                     234,093                           210,683                              - ސ.މަަރޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      234,093                            210,683                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     128,800                           115,920                              - ސ.މަަރޫދ ޒުވުާންނގެ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT279-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      128,800                            115,920                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    437,500                        1,100,000                      165,000 ސ.މަަރޫދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް ގާއިމްކުރުން  P-SPT348-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      437,500                         1,100,000                      165,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                        80,000                                 20,000                              - ސ.މަަރޫދ އައްުޓޑޯ ޖިމް ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT420-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                        80,000                                  20,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     465,000                               400,000                        65,000 ސ.މަަރޫދ ވޮލީ ކްޯޓ ތަަރއްޤިކުރުން  P-SPT447-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      465,000                                400,000                        65,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                               200,000                      200,000 ސ.މަަރޫދ ަބށި ކްޯޓ ތަަރއްޤިކުރުން  P-SPT449-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                                200,000                      200,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,839,375                                   -                              - ސ.މަަރޫދ ގޮޭދުށ މްަސ ޕްލްާންޓ ގާއިމުކުރުން  P-FIS016-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ިއްނޑިއާ                   1,839,375                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ައަލްށފަށާ                     400,000                           600,000                              - ސ.މަަރޫދ މްަސވެރްިނގެ ހާިޔ ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-FIS031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      400,000                            600,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,256,412                        1,130,771                              - ސ.މަަރޫދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,256,412                         1,130,771                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     300,000                           700,000                              - ސ.މަަރޫދ ހަިނވާގެ ޢިމާާރތްކުރްުނ  P-SOC087-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      300,000                            700,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     440,000                           102,402                              - ސ.މަަރޫދ މްަސމާރުކްޭޓ އިމާާރތްކުރުން  P-FIS010-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      440,000                            102,402                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައްޑޫ ިސޓީގެ 4 ަރުށގެ މަގުތައް ހެދުން  P-ROD030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ސ.ހިތަދޫ              110,938,184                    160,484,127                71,713,015

ިހނގަުމްނދާ                     120,000                               112,000                              - ސ.ހިތޫަދ ރީޖަަނލް އިމަރޖްެނީސ ޮއޕޭަރަޝްނ ެސްނޓަރ ގާއިމްކުރުން  P-OTH013-001 ެނަޝަނލް ޑިާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1014

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      120,000                                112,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިރެޓްނަޝން                     150,000                                       -                              - ޭނަޝަނލް ޮޕލްިސ އެކަޑަމީ ޢިމާާރތްކުރުމުގެ މްަޝޫރޢު  P-MPS002-007 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      150,000                                        -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 2,150,400                        2,419,200                      362,880 ސ.ހިތޫަދގައި ޮޕލްިސ އެކަމަޑަޭޝްނ އިމާާރތްކުރުން  P-POL005-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,150,400                         2,419,200                      362,880 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,160,358                        1,044,322                              - ސ.ހިތޫަދ އިމިގޭްރަޝްނ ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-DIE001-001 ޯމލިްޑވްްސ ިއިމގޭްރަޝން  1029

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,160,358                         1,044,322                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,600,000                        6,000,000                      400,000 ސ.ހިތޫަދ ަޝަރފުއްދްީނ ްސކޫލް މަލްޓި ޕާޕްަސ ހޯލެއް ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SCH207-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,600,000                         6,000,000                      400,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,200,000                        2,500,000                      300,000 އައްޑޫ ހައި ްސކޫލް ރޯިސްސ ބިލްޑްިނގ އަދި ްސާޓފް ޫރމް އިމާާރތްކުރުން  P-SCH211-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                         2,500,000                      300,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     547,660                           162,812                              - ސ.ހިތޫަދ ަޝަރފުއްދްީނ ްސކޫލް 18 ކްލްާސޫރމްގެ 3 ބުރި އިމާާރތް  P-SCH093-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      547,660                            162,812                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,885,270                        2,120,929                      318,139 ސ.ހިތޫަދ ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH094-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,885,270                         2,120,929                      318,139 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     332,981                           209,683                              - އައްޑޫ ހައި ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH119-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      332,981                            209,683                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,148,693                        2,417,279                      362,592 ސ.ހިތޫަދ ޫނާރނީ ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH131-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,148,693                         2,417,279                      362,592 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     217,728                           195,955                              - ސ.ހިތޫަދގައި އެމް .އެން .ޫޔ ގްރްީނ ހައްުސ އިމާާރތްކުރުން  P-UNI009-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ  1130

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      217,728                            195,955                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 5,638,654                        6,343,486                25,000,000 އޭ.އީ .އެޗް ގައި ކެތްލްެބ ގާއިމުކުރުމާއި، ޕަްރއިވްެޓ ޫރމް އަދި ހައިޕެަބރިކް ޗެމަްބރ ހެދުން  P-HLT070-003 ައއްޑޫ ިއުކައޯޓިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1169

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,638,654                         6,343,486                 25,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 4,400,000                        8,100,000                  2,700,000 އައްޑޫ އިކުއޯަޓރިއަލް ޮހްސޕިޓަލުގައި މްެނޓަލް ހެލްތް ެސްނޓަރ ޤާއިމުކުރުން  P-HLT070-004 ައއްޑޫ ިއުކައޯޓިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1169

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,200,000                             3,600,000                   1,800,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިއާ                   3,200,000                             4,500,000                      900,000 ިހޭލ ެއހީ 

ިހނގަުމްނދާ                     151,200                               302,400                              - މެޑިކަލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ެސްނޓަެރއް ޤާއިމްކުރުން  P-HLT094-001 ައއްޑޫ ިއުކައޯޓިރައލް ޮހްސޕަިޓލް  1169

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      151,200                                302,400                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,613,513                            1,815,202                              - ަސދްަނ ރީޖަަނލް ޑަްރގް ރިހިބިލޭިޓަޝްނ ެސްނޓަރު  P-RHB008-001 ެނަޝަނލް ޑަްރގް ެއޖްެނސީ  1192

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,613,513                             1,815,202                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,839,375                                   -                              - ސ.ހިތޫަދ ޫޓރިޒަމް ޒްޯނ ގާއިމުކުރުން  P-TRZ005-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޓިރަޒމް  1204

ިއްނޑިއާ                   1,839,375                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                     150,500                           135,450                              - ސ.ހިތޫަދ ފުޓޯުބޅަ ދަނޑު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT118-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      150,500                            135,450                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    126,000                           113,400                        17,010 ސ.ހިތޫަދ ަރްސމީ ފްުޓޯބޅަ ދަނޑު ޗްޭނޖްިނގ ޫރމް ޤާއިމުކުރުން  P-SPT118-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      126,000                            113,400                        17,010 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,616,000                        1,717,000                              - ސ.ހިތޫަދގައި ިސްނތެޓިކް ްޓެރކް ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT219-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   1,616,000                         1,717,000                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     496,454                           446,809                              - ސ.ހިތޫަދ ކަަސާބ ްސޭޓޑިއަމް ފްުޓަސލް ދަނޑު ގާއިމުކުރުން  P-SPT332-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      496,454                            446,809                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     150,000                        2,400,000                      450,000 ސ.ހިތޫަދ ޒްޯނ ްސޭޓޑިއަމްގައި ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް ގާއިމުކުރުން  P-SPT403-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      150,000                         2,400,000                      450,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     210,000                        1,575,000                      315,000 ސ.ހިތޫަދ ަރްސމީ ފްުޓޯބޅަދަނޑުގައި ލައިޓްިނގ ިސްސޓަމް  P-SPT404-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                         1,575,000                      315,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     500,000                        1,875,000                      125,000 ސ.ހިތޫަދގައި ްސޕްޯޓްސ ކޮމްޕެލްކެްސއް ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT422-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      500,000                         1,875,000                      125,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     240,000                           520,000                        40,000 ސ.ހިތޫަދ ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރްުނ  P-SPT429-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      240,000                            520,000                        40,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,683,873                        1,515,486                      626,430 ހިތޫަދ އުތުރު ފުއްޓަރު ފާަރތުގެ ގާިރ ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT018-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

626,430                      1,515,486                         1,683,873                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,878,252                        2,113,033                              - ސ.ހިތޫަދ ޭބރުމަތި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT018-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              2,113,033                         1,878,252                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  5,928,676                        6,669,760                              - ސ.ހިތޫަދ ކުރީގެ ަބނދަރު ޭބރުތޮށި ހެދުން  P-HBR091-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,928,676                         6,669,760                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ               37,008,000                      77,100,000                30,840,000 ސ.ހިތޫަދގައި 200 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ އިމާާރތްކުރުން  P-HOU043-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 37,008,000                       77,100,000                 30,840,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,008,000                           907,200                      136,080 ސ.ހިތޫަދ އަލްަށ އާާބދުވާ ަސަރހައްދުގައި ފާެނ ަނރުދަމާ ގާއިމްކުރުން  P-WAS095-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,008,000                            907,200                      136,080 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                17,563,663                      19,759,121                              - އައްޑޫ ިސޓީ ރީޖަަނލް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ފިެސލިޓީ P-WST007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              19,759,121                       17,563,663                 ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  3,231,600                        1,615,800                              -  ޫ އައިރާީނ ކްޮނވާޓްިނ ވްޭސްޓ ޓު އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްްޓ އްިނ އައްޑ P-WST033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ައޫބާދބީ                   3,231,600                         1,615,800                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                  6,149,734                                   -                              - ސ. ހިތޫަދ ގައި ގޮޭދުށ މްަސޕްލްާންޓ ތަަރއްޤީ ކުރުމުގެ މަަސއްކަތް  P-FIS014-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ިއްނޑިއާ                   6,149,734                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  5,241,600                        5,896,800                  2,250,000 ސ.ހިތޫަދ އްިސލާމިކް ެސްނޓަރ އިމާާރތްކުރުން  P-MSQ038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   5,241,600                         5,896,800                   2,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,540,000                        1,386,000                  6,500,000 އައްޑިޫސޓީ ޑްިސްޓރިކްްޓ ކޯޓު އިމާާރތްކުރުން  P-JAS001-023 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,540,000                         1,386,000                   6,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     750,000                           375,000                              - ސ.ހިތޫަދ އުތުރު ދާއާިރގައި މްަސ މާރުކްޭޓ ޤާއިމުކުރުން  P-FIS033-001 ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      750,000                            375,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    100,000                           200,000                        30,000 ސ.ހިތޫަދ އެލްޑަރލީ ވެލަްންސ ެސްނޓަރ ގާއިމުކުރުން  P-SCO051-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރވިަސސް  1510

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      100,000                            200,000                        30,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     210,000                           420,000                      939,884 އައްޑޫ ިސޓީ އަމްާނ ހާިޔ ތަަރއްގީކުރުން  P-SOC044-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރވިަސސް  1510

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      210,000                            420,000                      939,884 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައްޑޫ ިސޓީގެ 4 ަރުށގެ މަގުތައް ހެދުން  P-ROD030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެއޯވޑުުކެރވިފައި  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ސ.މީދޫ                  6,717,847                        5,027,635                  1,235,961

ިހނގަުމްނދާ                  1,226,250                                   -                              - ސ.މޫީދ ޫޓރިޒަމް ޒްޯނ ގާއިމުކުރުން  P-TRZ001-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޓިރަޒމް  1204

ިއްނޑިއާ                   1,226,250                                    -                              - ިހޭލ ެއހީ 

ިހނގަުމްނދާ                     640,000                        1,280,000                      590,500 ސ.މޫީދ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      640,000                         1,280,000                      590,500 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     450,000                        1,050,000                              - ސ.މޫީދ ފްުޓޯބޅަ ވަިނ ދަނޑު އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-SPT407-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      450,000                         1,050,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     290,000                                   -                              - ސ.މޫީދ ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތްކުރުން  P-CPT008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              -                                    290,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިރެޓްނަޝން                  1,713,699                                   -                              - ސ.މޫީދ ަބނދަރު އަޕްގޭްރކްޮށ ރިވްެޓމްަންޓ ޖެހުން  P-HBR034-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,713,699                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 2,397,898                        2,697,635                      645,461 ސ.މޫީދ މްިސކިތް އިމާާރތްކުރުން  P-MIA001-063 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,397,898                         2,697,635                      645,461 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ސ.ހުޅޫުދ އަދި ސ.މޫީދ މަގު ހެދުން  P-ROD031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ބިލްޑްިނގ ކްލައިމްެޓ ެރިސލިއްެންޓ ޭސފަރ އައިލްަނޑްސް  P-CPT048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ަސއިޓުތައް މާަރމާތުކުރުމާއި ަސއްިޓ މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  P-CLT002-001  ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

ސ.މަަރޫދފޭދޫ                  6,987,867                        6,621,013                      761,405

ައަލްށފަށާ                     200,000                                   -                              - ސ.މަަރޫދފޫޭދ އިރުާޝދިއާްޔ ްސކޫލްގެ ކްެނޓާީނއި ހެލްތް ޫރމް  P-SCH096-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1058

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      200,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                     419,752                                   -                              - އިރުާޝދިއާްޔ ްސކޫލް 12 ކްލްާސޫރމް  P-SCH008-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      419,752                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,617,311                        1,819,475                              - ސ.މަަރޫދފޫޭދ އިރުާޝދިއާްޔ ްސކޫލްގެ 12 ކްލްާސޫރމް، ލްެބ އަދި ޮއފްީސ އިމާާރތް  P-SCH096-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                  1,617,311                        1,819,475                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                     150,000                                   -                              - ސ.މަަރޫދފޫޭދ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު އްިނޑޯރ ޖިމް ޤާއިމުކުރުން  P-SOC103-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      150,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     139,453                           125,507                              - ސ.މަަރޫދފޫޭދ އްިނޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަަރއްގީކުރުން  P-SPT282-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      139,453                            125,507                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    440,000                           880,000                      132,000 ސ.މަަރޫދފޫޭދ ްސވިމްިނގ ްޓެރކް ޤާއިމުކުރުން  P-SPT354-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      440,000                            880,000                      132,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިރެޓްނަޝން                  2,003,539                                   -                              - ސ.މަަރޫދފޫޭދ ަބނދަރު ހެދުން  P-HBR035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,003,539                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  1,800,000                        3,600,000                      600,000 ސ.މަަރޫދފޫޭދ މްިސކިތް ޢިމާާރތްކުރްުނ  P-MSQ045-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް  1240

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,800,000                         3,600,000                      600,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    217,812                           196,031                        29,405 ދެކުުނގެ އްާޓްސ އްެނޑް ކަލްޗަރ ެސްނޓަރު ޤާއިމްކުރުން  P-CLT003-001  ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      217,812                            196,031                        29,405 ޑެޮމްސިޓކް 

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްްޓ  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އައްޑޫ ިސޓީގެ 4 ަރުށގެ މަގުތައް ހެދުން  P-ROD030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ަޚަރުދގެ ަތުފީސުލ "ެއިކ ަރްށަތުކަގއި " ގެ ަދުށްނ ިހެމިނަފއި  ިހނގަުމްނދާ  އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ސ.ހުޅުމީދޫ                  7,392,111                        5,113,880                              -

ިހނގަުމްނދާ                  2,904,902                           454,105                              - ސ.ހުޅުމޫީދ 02 ބުރި ފަަޔރ ޢިމާާރތް  P-MOD010-001 ދިވިެހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދާިފއީ ާބރު  1013

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,904,902                            454,105                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     998,448                           898,603                              - ސ.އަތޮޅު މަދަރާުސ ްސކޫލް 5 ކްލްާސޫރމް އިމާާރތް  P-SCH095-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއޑިުޔކަޭޝްނ  1062

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      998,448                            898,603                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     292,079                           584,158                              - ސ.ހުޅުމޫީދ ިސއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާާރތް  P-HLT058-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      292,079                            584,158                              - ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,155,922                        1,040,330                              - ސ. ހުޅުމޫީދ މިފްކޯ ަބނދަރު ހެދްުނ ފްޭސ 1 P-HBR060-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,155,922                         1,040,330                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,040,760                           936,684                              - ސ.ހުޅުމޫީދ މަތިކިޅި ަސަރހައްދު ހިމަާޔތްކުރުން  P-OTH004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              936,684                            1,040,760                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  1,000,000                        1,200,000                              - ސ.ހުޅުމޫީދ ގޮޭދުށ މްަސ ޕްލްާންޓ ގާއިމުކުރުން  P-FIS015-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,000,000                         1,200,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ސ.ގަން                  9,475,795                      11,514,517                  2,676,994

ެޓްނޑިަރްނގ                 4,188,800                        4,712,400                  2,250,000 ސ.ގްަނ ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ އަދި އެކަމަޑަޭޝްނ އިމާާރތްކުރުން  P-POL003-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,188,800                         4,712,400                   2,250,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެޓްނޑިަރްނގ                 4,926,995                        6,082,117                      426,994 ސ.ގްަނ އްިނޓަރޭނަޝަނލް އެއަރޕްޯޓ ތަަރއްޤީކުރުން  P-AIR007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,530,335                         2,846,626                      426,994 ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                   2,396,660                         3,235,491                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     360,000                           720,000                              - ވަިޔފާރި ަބނދަރުތަކުގައި ގްަސގަހާގެއާްސއި ޖަަނވާރު ކަަރްނޓްީނކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން  P-FIS007-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      360,000                            720,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

577,505,570              2,355,879,391                1,790,258,755           ި އެކި ަރްށތަކުގައ

ިހނގަުމްނދާ                  1,463,686                        1,317,317                              - ކްަސޓަމްްސ ަސއުތް ރީޖްަނ ހެޑް ޮއފްީސ އިމާާރތް - އައްޑޫ ިސޓީ P-MCS001-009 ޯމލްޑިވްްސ ަކްސަޓމްްސ ަސރވިސް  1008

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,463,686                         1,317,317                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                50,000,000                        4,962,242                      744,336 އެކި ަރްށަރުށގައި ޮޕލްިސ ްސޭޓަޝްނ ގާއިމުކުރުން  P-POL010-001 ދިވިެހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް  1027

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް                 50,000,000                         4,962,242                      744,336 ޯލނު 

ެޓްނޑިަރްނގ                 1,783,822                        1,605,440                      240,816 ިޞއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގާަރޖު ހެދުން  P-HLT090-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް  1163

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,783,822                         1,605,440                      240,816 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,889,854                        1,700,868                      255,130 ޅ.ފެލިވަރު އަދި ގއ.ގެމަަނފުށީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން  P-FIS006-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއޮކޮނިމކް ޑިވޮެލޕަްމްނޓް  1202

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,889,854                         1,700,868                      255,130 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     700,000                                   -                              - P-SPT045-001 12ަރެށއްގައި ކުޑަކުދްިނގެ ޕާކު ތަަރއްގީކުރުން  ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      700,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  2,500,000                        5,000,000                              - މާލެ ިސޓީގައި 5 ފްުޓަސލް ދަނޑު ތަަރއްޤީކުރުން  P-SPT431-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕރޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް  1215

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,500,000                         5,000,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                53,550,000                      12,600,000                  6,300,000 އެކަިރްށތަކުގައި އެއަރޕްޯޓ ޓަަރއްގީކުރުން  P-AIR012-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 53,550,000                       12,600,000                   6,300,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                  7,140,000                      15,470,000                  1,190,000 އެކަިރްށތަކުގައި ގޮނޑޮުދްށ ހިމަާޔތް ކުރުން  P-CPT085-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   7,140,000                       15,470,000                   1,190,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                  1,737,372                        1,563,635                      234,545 ހައްިސޕީޑް ފެރީ ެންޓވާކްގެ އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަންޓ ޕްލްެޓފޯމް  P-HBR114-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,737,372                         1,563,635                      234,545 ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ               31,755,598                      16,993,916                  6,095,075 އެފޯޑަަބލް ހައިުސްނގ ޕޮްރޖެކްޓް  P-HOU011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   8,500,000                         2,700,000                   3,500,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ަސުއދީ ައަރިބއާ                 23,255,598                       14,293,916                   2,595,075 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                  2,340,524                        2,633,089                              - 1500 ހައިުސްނގ ުޔންިޓ މްަޝޫރއު - ފްޭސ 2 P-HOU012-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,340,524                         2,633,089                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ             285,937,090                    314,755,664              305,853,079 އެކި ަރްށަރުށގައި ޯސަޝލް ހައިުސްނގ ގާއިމުކުރުން  P-HOU027-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު               285,937,090                     314,755,664               305,853,079 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  2,544,554                        1,272,277                      636,139 މަގުހެދުމުގެ މްަޝޫރއުތައް ކުރިއްަށ ގްެނދާ ަރްށަރުށގެ މަގަުބއްތި ޖެހުން  P-HTE158-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   2,544,554                         1,272,277                      636,139 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                28,684,828                      13,960,379                46,236,032 މޯލްޑިވްްސ އަރަބްނ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ެރިސލިއްަންސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-OTH001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      560,000                            504,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ޯވލްޑް ޭބްނކް                 15,043,902                       13,353,491                 23,118,016 ިހޭލ ެއހީ 

ޯވލްޑް ޭބްނކް                 13,080,926                            102,888                 23,118,016 ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ              171,623,854                    479,573,448                30,539,252 އައްޑޫ ިސޓީ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްްޓ -  ބްިނ ހިއްކުން  P-REC021-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 36,647,103                       41,227,991                 30,539,252 ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް               134,976,751                     438,345,457                              - ޯލނު 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                     910,000                        1,500,000                      225,000 މ.މުލި -  މ.ާނލާފުށި ކޯޒްވޭ ހެދުން  P-ROD004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      910,000                         1,500,000                      225,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ެއޯވޑުުކެރވިފައި                18,077,002                      20,336,627                16,205,000 ލ.ކަލައޫިދ - ލ.ދަނބޫިދ ކޯޒްވޭ ހެދުން  P-ROD009-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 18,077,002                       20,336,627                 16,205,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ              177,518,141                    435,039,265                              - އައްޑޫ ިސޓީ ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްްޓ - މަގު ހެދުން  P-ROD029-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   4,032,000                         4,536,000                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް               173,486,141                     430,503,265                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                30,928,016                      34,794,018                              - އައްޑޫ ިސޓީގެ 4 ަރުށގެ މަގުތައް ހެދުން  P-ROD030-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 30,928,016                       34,794,018                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,578,212                        1,420,391                              - ސ.ހުޅޫުދ އަދި ސ.މޫީދ މަގު ހެދުން  P-ROD031-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,578,212                         1,420,391                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                20,250,000                      43,875,000                  3,375,000 އެކި ަރްށތަކުގައި މަގު ހެދުމުގެ މްަޝޫރއު  P-ROD053-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 20,250,000                       43,875,000                   3,375,000 ޑެޮމްސިޓކް 
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                  3,308,909                        1,349,578                              - ެސނޭިޓަޝްނ އްިނ 5 އައިލްަނޑްސް  P-SAN011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              647,258                            719,176                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ައއި .ޑީ .ބީ                   2,589,733                            702,320                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                26,737,303                      17,250,946                              - ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-SAN028-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              3,433,679                         3,052,159                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

-                              13,817,267                       23,685,144                 ް ޯއޕެކް ފްަނޑ ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ              195,106,666                    463,079,274                              - 34 އައިލްެނޑްްސ ވޯޓަރ އްެނޑް ްސވޭަރޖް ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS069-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   3,831,797                         4,310,771                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިއްނޑިާއ ެއގްޒިމް ޭބްނކް               191,274,869                     458,768,503                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                91,533,785                      46,031,593                              - އައުޓަރ އައިލްޭނޑްްސ ހަރަބރ، ވޯޓަރ ަސޕްލައި އްެނޑް ްސވޭެރޖް ފިެސލިޓްީސ ޕޮްރޖެކްޓް  P-WAS092-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

-                              11,556,299                       10,272,266                 ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

-                              34,475,294                       81,261,519                 ް ޯއޕެކް ފްަނޑ ޯލނު 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                 1,008,000                           907,200                      136,080 އައްޑިޫސޓީ ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމްަންޓ ޒްޯނގެ ފާެނ ަނރުދަމާ ގާއިމްކުރުން  P-WAS096-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,008,000                            907,200                      136,080 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށފަށާ                15,000,000                                   -                              - އެކި ަރްށަރުށގައި ހިއްކާފައިވާ ަސަރހައްދުތަކުގައި ފާެނއި ކަަރްނާޓއި ަނރުދަމާ ގާއިމު ކުރުން  P-WAS097-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                 15,000,000                                    -                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                     461,958                           415,762                              - މައިކޯްރ ގްރިޑް ޑެީސލޭިނަޝްނ ޕްލްާނޓް  P-WAT024-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                      461,958                            415,762                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                  1,143,435                        1,029,091                              - އައްޑޫ ިސޓީ ފުެނގެ ނިޒާމް އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-WAT041-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ 1224

ދިވިެހ ަސުރާކރު                   1,143,435                         1,029,091                              - ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނގަުމްނދާ                18,644,118                      13,973,220                40,385,530 ބިލްޑްިނގ ކްލައިމްެޓ ެރިސލިއްެންޓ ޭސފަރ އައިލްަނޑްސް  P-CPT048-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              5,384,737                         8,216,328                   ް ގްރްީނ ކަްލިއެމޓް ފްަނޑ ިހޭލ ެއހީ 

ޖަާޕން                   9,859,594                         8,077,106                 40,385,530 ިހޭލ ެއހީ 

-                              511,377                            568,196                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                39,896,605                                   -                              - ޕޮްރވަިޝްނ ޮއފް ވޯޓަރ ަސޕްލައި ެސނޭިޓަޝްނ އްެނޑް ވްޭސްޓ މޭެނޖްމްަނޓް - ޮއފިޑް ފްޭސ 2 P-HTE023-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              -                                    39,896,605                 ް ޯއޕެކް ފްަނޑ ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                  2,399,820                        2,904,838                              - އެެސލޭެރޓްިނގ ަސްސެޓއެިންބލް ޕަްރއިވްެޓ އްިނވްެސްޓމްެންޓ އްިނ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-105 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ޯވލްޑް ޭބްނކް                   1,950,000                         2,500,000                              - ިހޭލ ެއހީ 

-                              404,838                            449,820                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                  2,697,099                        4,967,465                  4,618,320 4 ަރުށގެ ފުެނގެ ނިޒާމް އަދި 25 ަރުށގެ ޯބފްެނ ަރއްކާކާުރ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE001-110 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ް .ސީ .ސީ .ސީ                   2,309,160                         4,618,320                   4,618,320 ޔޫ .ެއން .ެއފ ިހޭލ ެއހީ 

-                              349,145                            387,939                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ
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ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ިހނގަުމްނދާ                66,172,836                      14,823,087                              - މޯލްޑިވްްސ ކްލްީނ އްެނވަަޔަރްނމްަންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE001-114 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ޯވލްޑް ޭބްނކް                 61,680,000                         9,768,646                              - ިހޭލ ެއހީ 

-                              5,054,441                         4,492,836                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                     298,337                           268,503                              - ޒްޯނ 1 ގެ ަސަރޙައްދީ ކުނި މޭެނޖު ކުރްުނ ( ޮއފިޑް ފްޭސ 2)  P-MEE002-018 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              268,503                            298,337                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނގަުމްނދާ                63,837,146                      86,204,461                      975,520 ޕްރިޕެއަރްިނގ އައުޓަރ އައިލްެނޑް ފޯރ ަސްސެޓއެިނަބލް އާެނރޖީ ޑިވެލޮޕްމްެންޓ ޕޮްރޖެކްޓް  P-MEE062-100 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އޭ .ޑީ .ބީ                   3,404,736                       15,608,320                      975,520 ިހޭލ ެއހީ 

-                              3,631,922                         3,228,375                   ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

އީ .ައއި .ބީ                 45,029,359                       55,429,580                              - ޯލނު 

އޭ .ޑީ .ބީ                 12,174,676                       11,534,639                              - ޯލނު 

ިހނގަުމްނދާ                     280,000                           252,000                              - ހުވަދުއަތޮޅު ަސަރހައްދީ ކުނި މޭެނޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  P-MEE084-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                              252,000                            280,000                      ް ގްރްީނ ފްަނޑ  ް ޓަްރްސޓް ފަްނޑ

ިހނަގުމްނދާ                 218,908,770                        125,720,873                    63,217,579 އެެސލޭެރޓްިނގ ރިނިއުއަެބލް އާެނރޖީ އްިނޓަގޭްރަޝްނ އްެނޑް ަސްސޭޓަނަބލް އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް  P-RNW001-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ޯވލްޑް ބްޭނކް                     76,061,454                           54,902,528                     51,395,579 ިހލޭ ެއހީ 

ޯވލްޑް ބްޭނކް                     47,615,772                           23,606,115                     11,822,000 ޯލނު 

-                                  23,606,115                           47,615,772                     ް ީސޓެީއފ ޯލނު 

-                                  23,606,115                           47,615,772                     ީ ީސޕީޑ ޯލނު 

ިހނަގުމްނދާ                     1,310,700                            3,276,750                                 - ރިނިއުވްަބލް އަެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް ( އޫެޝއަރ)  P-RNW002-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

އޭ .ޑީ .ބީ                       1,310,700                             3,276,750                                  - ިހލޭ ެއހީ 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    4,542,720                            5,110,560                         766,584 ޒްޯނ 1 ގެ ރީޖަަނލް ވްޭސޓް މޭެނޖްމްަނޓް ޕޮްރޖެކްޓް  P-WST011-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

766,584                          5,110,560                             4,542,720                       ް ގްރްީނ ަފްނޑ  ް ޓަްރްސޓް ަފްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    2,095,992                            2,357,991                         353,699 ޒްޯނ 1 ގެ ކުނި މޭެނޖުކާުރ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގޭްރޑް ކުރުން  P-WST011-002 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

353,699                          2,357,991                             2,095,992                       ް ގްރްީނ ަފްނޑ  ް ޓަްރްސޓް ަފްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    2,801,415                            3,151,591                         472,739 ޒްޯނ 4 އަދި 5 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަނޓް ިސްސޓަމް ޤާއިމުކުރުން  P-WST035-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

472,739                          3,151,591                             2,801,415                       ް ގްރްީނ ަފްނޑ  ް ޓަްރްސޓް ަފްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                    3,049,159                            3,430,304                         514,546 ޒްޯނ 2 ގައި ަރުށފްެނވަރުގައި ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ަބޯޔ ޓުރީޑްމްަނޓް ިސްސޓަމް ޤާއިމްކުރުން  P-WST036-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

514,546                          3,430,304                             3,049,159                       ް ގްރްީނ ަފްނޑ  ް ޓަްރްސޓް ަފްނޑ

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                  59,283,029                          45,210,052                                 - ްސމޯލް ްސކޭލް ވްޭސޓް ޓު އާެނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް ފްޭސ 2 P-WST037-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

ައބާޫދބީ                     59,283,029                           45,210,052                                  - ޯލނު 

ައަލްށަފށާ                   14,956,720                          15,883,280                                 - ޒްޯނ 3 ގެ ކްުނާޏއި ވީަސލަތްތައް މޭެނޖުކާުރ މަރުކަޒު އަޕްގޭްރޑްކުރުން  P-WST038-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ  1229

-                                  15,883,280                           14,956,720                     ް ގްރްީނ ަފްނޑ  ް ޓަްރްސޓް ަފްނޑ

ިހނަގުމްނދާ                   32,303,249                          37,740,673                      4,135,569 ޑިވެލޮޕްމްަނޓް ޮއފް ފަިޝރީޒް ެސކްޓަރ ޕޮްރޖެކްޓް  P-FIS004-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

 



2025 2024 2023

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ
ބއ ްސެޓޓަސް ަރށް  ފްަނޑު ތަފީުސލު   ް ފްަނޑ މްަޝޫރއުގެ ަނން   ު މްަޝޫރއު ކޯޑ ޮއފީސް 

ަސުއދީ ައަރިބއާ                     32,303,249                           37,740,673                       4,135,569 ޯލނު 

ޕްރީ ެޓްނޑިަރްނގ                        300,000                               600,000                                 - ކޫއްޑޫ އަދި ކަނޑޮުއތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން  P-FIS006-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ިއްނޑާިއ ެއގްޒިމް ބްޭނކް                          300,000                                600,000                                  - ޯލނު 

ިހނަގުމްނދާ                   11,419,684                            8,767,692                    12,000,000 މޯލްޑިވްްސ އެގްރިބިޒަްންސ ޕޮްރގާްރމް  P-FIS020-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                          840,000                                756,000                       5,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

1,000,000                       2,000,000                             5,000,000                       ް ިއާފޑ ިހލޭ ެއހީ 

6,000,000                       6,011,692                             5,579,684                       ް ިއާފޑ ޯލނު 

ިހނަގުމްނދާ                     2,057,669                               887,060                                 - މޯލްޑިވްްސ ަސްސޭޓަނަބލް ފަިޝރީޒް ރޯިސަސްސ ޑިވެލޮޕްމްަނޓް ޕޮްރޖެކްޓް  P-MFA009-004 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                          948,655                                853,790                                  - ޑެޮމްސިޓކް 

ޯވލްޑް ބްޭނކް                       1,109,014                                  33,270                                  - ިހލޭ ެއހީ 

ިހނަގުމްނދާ                                 -                                       -                                 - ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައްިސޕްލްާނޓް ގާއިމުކުރުން  P-MFA033-001 ިމިންސޓްރީ ޮއފް ފަިޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ 1233

ދިވިެހ ަސުރާކރު                                  -                                        -                                  - ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށަފށާ                     5,000,000                          29,200,000                      1,800,000 އެކަިރްށތަކުގައި މެޖްިސޓްޭރޓް ކޯޓުތައް ގާއިމްކުރުން  P-CRT008-001 ޑިާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން  1264

ދިވިެހ ަސުރާކރު                       5,000,000                           29,200,000                       1,800,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ައަލްށަފށާ                   10,000,000                          10,000,000                    30,000,000 އެކި ަރްށަރުށގައި ކައްުނިސލްގެ އާިދާރ ގާއިމް ކުރުން  P-OFF010-001 ޯލަކލް ަގަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ  1276

ދިވިެހ ަސުރާކރު                     10,000,000                           10,000,000                     30,000,000 ޑެޮމްސިޓކް 

ިހނަގުމްނދާ                         791,078                               711,971                                 - ަސއިޓުތައް މާަރމާތުކުރުމާއި ަސއިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  P-CLT002-001  ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއރޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ 1532

ދިވިެހ ަސުރާކރު                          791,078                                711,971                                  - ޑެޮމްސިޓކް 
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ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ ޚުލާސާ 
(ައަދުދަތއް ުރިފާޔިއން )

2025 2024 2023 2022 2021

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ  ި ރިވައިޒްކުރ އެކްޗުއަލް 

ދައުލަތްަށ ލޭިބ ާއމްދީަނ 

ޮއފްީސަތަކްށ ިލޭބ ާއމަްދނީ        19,361,554,109      24,909,871,836      28,686,876,517      30,966,628,013      33,678,209,188

ޓަްރްސޓް ފްަނޑަުތަކްށ ިލޭބ ާއމަްދނީ          1,043,991,072        1,149,084,560        1,216,629,744        1,347,159,512        1,495,174,941

ަކނޑަން : ަސބިްސިޑައރީ ޯލުނ ަތުކްނ ައނުބާރ ިލބޭ              (11,455,117)         (300,646,020)         (274,623,701)         (335,602,562)         (330,662,118)

ޖުމުލަ ާއމްދަނީ       20,394,090,064     25,758,310,376     29,628,882,560     31,978,184,963     34,842,722,011

ިހޭލ ެއހީގެ ޮގުތގަިއ ފަިއާސިއްނ ިލބޭ             125,269,144             81,977,135        1,562,097,896        1,562,098,594             20,099,298

ަމޝްޫރުއަތަކްށ ިހޭލ ެއހީގެ ޮގުތގަިއ ިލބޭ             834,073,055           520,806,253           907,322,587           908,977,765           392,074,547

ޖުމުލަ ހިލޭ އެހީ             959,342,199          602,783,388       2,469,420,483       2,471,076,359          412,173,845

ޖުމުލަ ާއމްދަނާީއއި ހިލޭ އެހީ       21,353,432,263     26,361,093,764     32,098,303,043     34,449,261,322     35,254,895,856

ދައުލަތުގެ ޚަަރދު 

ޮއފްީސަތުކގެ ަބޖުެޓގެ ުޖުމލަ        33,944,406,317      37,996,808,217      37,057,723,650      40,435,345,752      42,078,027,322

ޓަްރްސޓް ފްަނޑަުތުކްނ ުކާރ ަޚަރދު             861,031,196           878,058,920           670,844,133           735,185,098           450,160,641

ިހޭލ ެއހީގެ ޮގުތގަިއ ިލޭބ ފަިއާސިއްނ ުކާރ ަޚަރދު             131,437,399             14,890,512             36,537,951             13,355,191             13,355,191

ަމޝްޫރުއަތަކްށ ިލޭބ ިހޭލ ެއހިީއްނ ުކާރ ަޚަރދު             819,332,644           521,502,853           907,322,587           908,977,765           392,074,547

ޯލުންނ ުކާރ ަޚަރދު          1,359,572,493        3,403,039,281        4,131,315,353        4,715,844,602        2,458,431,667

ަދުއަލުތގެ ަބޖުެޓްނ ިސާޔީސ ާޕޓީ ަތަކްށ ަދއަްކްނޖޭެހ 0.1 %               29,304,452             32,862,067             37,057,724             40,435,346             42,078,027

ޖުމުލަ ަބޖެޓު       37,145,084,501     42,847,161,850     42,840,801,398     46,849,143,754     45,434,127,395

ަކނޑަން :  ޯލުނ ައނުބާރެދއުްކްނ (ޑެޮމްސިޓކް )           (199,982,303)         (314,176,418)         (339,147,496)         (704,436,689)         (703,294,005)

ޯލުނ ައނުބާރެދއުްކްނ (ޮފިރން )         (3,847,803,498)      (2,440,569,679)      (1,761,945,000)      (1,910,516,000)      (4,133,324,000)

ޭބުރގެ ާމލީ ިއާދާރަތަކްށ ަދއާްކ ަރުއުސލާްމލު              (12,185,377)            (25,216,838)            (21,427,102)              (9,776,683)              (2,864,715)

ދުިގުމއަްދުތގެ ިއްނވެްސޓަްމްނޓްސް            (225,721,671)            (75,000,000)                           -                           -                           -

ޖުމުލަ ޚަަރދު       32,859,391,652     39,992,198,915     40,718,281,800     44,224,414,382     40,594,644,675

ަބޖްެޓ ެބލްެންސ 

ުޖުމަލ ާއމަްދނާީއިއ ިހޭލ ެއހީ        21,353,432,263      26,361,093,764      32,098,303,043      34,449,261,322      35,254,895,856

ަކނޑަން : ުޖުމަލ ަޚަރދު       (32,859,391,652)    (39,992,198,915)    (40,718,281,800)    (44,224,414,382)    (40,594,644,675)

އޯވޯަރލް ެބލްެންސ ( ޑެފިިސޓް)  / ަސރޕްލަސް      (11,505,959,389)   (13,631,105,151)     (8,619,978,757)     (9,775,153,060)     (5,339,748,819)

ޕަްރއިމަރީ ެބލްެންސ ( ޑެފިިސޓް)  / ަސރޕްލަސް        (9,401,493,847)   (10,396,662,358)     (5,183,130,420)     (5,946,884,095)     (1,258,324,906)

ޯއަވޯރލް ެބެލްންސ (ޑިެފިސޓް ) / ަސރޕަްލސް       (11,505,959,389)    (13,631,105,151)      (8,619,978,757)      (9,775,153,060)      (5,339,748,819)

ޯލުނގެ ިޚުދަމުތގެ ަޚަރދު          2,104,465,542        3,234,442,793        3,436,848,337        3,828,268,965        4,081,423,913

 



2025 2024 2023 2022 2021

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ  ި ރިވައިޒްކުރ އެކްޗުއަލް 

ފައޭިންނިސްނގ 

ޭބރުގެ ފާަރތްތަކުން          5,182,139,512       2,504,469,602       4,683,170,353       3,576,828,602         (903,892,333)

ޯލުނގެ ޮގުތގަިއ ިލބޭ          1,317,739,806        3,403,039,281        4,132,115,353        4,716,344,602        2,458,431,667

ަބޖެޓް ަސޕޯޓް ޯލނު                              -        1,542,000,000        1,542,000,000                           -                           -

ޭބުރގެ ފަާރތަްތަކްށ ިވއާްކ ުސކޫކް / ޮބްނޑް ފަަދ ަތކެތި          7,712,203,204                           -                           -                           -                           -

771,000,000           771,000,000           771,000,000           -                           -                              ް ގްރްީނ / ބްލޫ ޮބްނޑ

ަކނޑަން :  ޯލުނ ައނުބާރެދއުްކްނ (ޮފިރން )        (3,847,803,498)      (2,440,569,679)      (1,761,945,000)      (1,910,516,000)      (4,133,324,000)

ާރއޭްޖގެ ފާަރތްތަކުން          6,323,819,877     11,126,635,549       3,936,808,404       6,198,324,458       6,243,641,152

ޑެޮމްސިޓކް ެސިކުއިރޓީޒް ައދި ޯލުނ ފަަދ ަތކިެތން          7,235,642,760      12,022,111,867        4,894,186,771        6,750,751,404        6,930,412,812

ޕަްރިއަވަޓިއޭޒަޝްނ ިރިސޕްޓް                              -                           -                           -           771,000,000           771,000,000

ަސބިްސިޑައރީ ޯލުނ ަތުކްނ ައނުބާރ ިލބޭ                11,455,117           300,646,020           274,623,701           335,602,562           330,662,118

ަކނޑަން :  ޯލުނ ައނުބާރެދއުްކްނ (ޑެޮމްސިޓކް )           (199,982,303)         (314,176,418)         (339,147,496)         (704,436,689)         (703,294,005)

ޮސވިްރްނގ ިޑވެޮލޕަްމްނޓް ފްަނޑްަށ ޓާްރްންސާފރ ުކރާ            (485,388,649)         (781,729,082)         (871,427,470)         (944,816,136)      (1,082,275,058)

ޭބުރގެ ާމލީ ިއާދާރަތަކްށ ަދއާްކ ަރުއުސލާްމލު              (12,185,377)            (25,216,838)            (21,427,102)              (9,776,683)              (2,864,715)

ދުިގުމއަްދުތގެ ިއްނވެްސޓަްމްނޓްސް            (225,721,671)            (75,000,000)                           -                           -                           -

ޖުމުލަ ފައޭިންނިސްނގ      11,505,959,389     13,631,105,151       8,619,978,757       9,775,153,060       5,339,748,819

މެމެޮރްނޑަމް އައިޓަމް 

ޮނިމަނލް ޖީޑީޕީ (ިމިލައްނ ުރިފާޔިއން )                       83,098                     95,241                   104,390                   112,847                   123,829

ިރައލް ޖީޑީޕީ (ިމިލައްނ ުރިފާޔިއން )                       72,813                     81,768                     87,945                     93,250                   100,381

ޖުމުލަ ދަަރނި ( މިލިއްަނ ރުފާިޔއިން )                       94,401                  105,731                  113,692                  122,852                  126,748

ޭބުރގެ ަދަރިނ (ިމިލައްނ ުރިފާޔިއން )                       31,825                     35,403                     39,986                     43,971                     44,235

ެއެތޭރގެ ަދަރިނ (ިމިލައްނ ުރިފާޔިއން )                       48,462                     57,934                     61,968                     67,302                     72,182

ގެެރްނޓީދީފަިއާވ ަދަރިނ (ިމިލައްނ ުރިފާޔިއން )                       14,115                     12,394                     11,738                     11,580                     10,330

ޖީޑީޕީގެ އްިނަސއްތައިން :

28.5% 30.5% 30.7% 27.7% 25.7% ުޖުމަލ ާއމަްދނާީއިއ ިހޭލ ެއހީ 

32.8% 39.2% 39.0% 42.0% 39.5% ުޖުމަލ ަޚަރދު 

-4.3% -8.7% -8.3% -14.3% -13.8% ޯއަވޯރލް ެބެލްންސ (ޑިެފިސޓް ) / ަސރޕަްލސް 

-1.0% -5.3% -5.0% -10.9% -11.3% ޕަްރިއަމރީ ެބެލްންސ (ޑިެފިސޓް ) / ަސރޕަްލސް 

102.4% 108.9% 108.9% 111.0% 113.6% ޖުމުލަ ދަަރނި 

35.7% 39.0% 38.3% 37.2% 38.3% ޭބުރގެ ަދަރނި 

58.3% 59.6% 59.4% 60.8% 58.3% ެއެތޭރގެ ަދަރނި 

8.3% 10.3% 11.2% 13.0% 17.0% ގެެރްނޓީދީފަިއާވ ަދަރނި 
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2023 ވަަނ އަހަަރްށ ފްާސކާުރ ަބޖެޓު 
(ައަދުދަތއް ުރިފާޔިއން )

2023

ޖުމުލަ ަބޖެޓު  42,840,801,398

ޮއފްީސތަކުގެ ޑޮމްެސޓިކް ަބޖެޓު  35,325,767,080

ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔގެ ޮއފީސް         206,798,515 S01

ަރއިްޔުތްނގެ ަމިޖލުީހގެ ިއާދރާ         189,598,424 S02

ިޑާޕޓަްމްނޓް ޮއފް ުޖޑަީޝލް ެއޑިްމިންސޓޭްރަޝން         587,728,509 S04

ުޖޑަީޝލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝން           17,782,671 S03

ިއެލކަްޝްންސ ޮކިމަޝން         120,696,000 S05

ިސިވލް ަސރިވްސ ޮކިމަޝން           32,100,000 S06

ިހުއަމްނ ަރިއޓްްސ ޮކިމަޝން           31,031,269 S07

ެއްނިޓ - ޮކަރޕަްޝްނ ޮކިމަޝން           50,718,648 S08

ޮއިޑަޓރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް           93,400,000 S09

ޕޮްރެސިކުއަޓރ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް           69,520,664 S10

ޯމލިްޑވްްސ ިއްނަލްނޑް ެރވެިނުއ ޮއޯތިރޓީ         116,400,000 S11

ެއމްޕޯްލިއަމްނޓް ޓަްރިއިބުއަނލް           12,000,000 S12

ޯމލިްޑވްްސ މިީޑާއ ަކުއްނިސލް              5,199,000 S13

ޯމލިްޑވްްސ ބޯްރޑާްކްސިޓްނގ ޮކިމަޝން              9,920,645 S14

ެޓކްްސ ެއޕީލް ޓަްރިއިބުއަނލް           10,682,617 S15

ޯލަކލް ގަަވރަމްނޓް ޮއޯތިރޓީ           71,677,608 S16

ިއްނޮފރޭމަޝްނ ޮކިމަޝަނުރގެ ޮއފީސް              4,800,000 S17

ެނަޝަނލް ިއްނެޓގިްރޓީ ޮކިމަޝން           13,900,002 S18

ފިެމލީ ޕޮްރެޓކަްޝްނ ޮއޯތިރޓީ           12,120,632 S44

ިއްނިތާޤލީ ިއްނާސުފގެ ޮއމަްބޑްްސޕަރަސްނގެ ޮއފީސް              8,705,703 S60

ިޗލްޑަްރްންސ ޮއމަްބޑްްސާޕރަސްންސ ޮއފީސް              9,050,000 S57

ެއަޓރނީ ޖެެނަރލްގެ ޮއފީސް           37,242,512 S35

ޯމލިްޑވްްސ ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ާއިބޓޭްރަޝްނ ެސްނަޓރ             5,899,089 S56

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފޭންނސް           76,094,585 S20

ާޚއަްޞ ަބޖެޓް      9,830,891,381 S37

ޕްެނަޝްނ ަބޖެޓް      1,566,800,000 S38

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިޑފްެނސް           18,528,135 S21

155,076,081         ް ޭއިވޭއަޝްނ ެސިކުއިރޓީ ޮކާމްނޑ S55

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ދާިފއީ ާބރު      1,669,228,819 S45

ޯމލިްޑވްްސ ިއިމގޭްރަޝން         164,770,852 S47

ެނަޝަނލް ިޑާޒްސަޓރ ެމޭނޖަްމްނޓް ޮއޯތިރޓީ           11,826,113 S53

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޯހމް ެއފާެއޒް         139,672,408 S22

 



2023

ދިވެިހ ުފުލުހްނގެ ިޚުދަމތް      2,001,371,924 S39

ޯމލިްޑވްްސ ަކެރކަްޝަނލް ަސރިވސް         397,043,425 S46

ޯމލިްޑވްްސ ަކްސަޓމްްސ ަސރިވސް         256,210,272 S40

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއިޑުޔކަޭޝްނ      3,766,740,939 S23

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ަހަޔރ ެއިޑުޔކަޭޝްނ         612,595,711 S48

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ިއްސާލމީ ުޔިނަވރިސޓީ           49,169,712 S24

ދިވެިހާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ ުޔިނަވރިސޓީ         188,571,426 S25

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޮފިރްނ ެއފާެއޒް         367,687,156 S26

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެހލްތް      1,896,864,767 S27

ިއްނދާިރ ާގްނދީ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް      1,230,711,869 S42

ުހުޅާމޭލ ޮހްސޕަިޓލް         411,881,690 S62

ުކުޅުދއުްފިށ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް         308,783,589 S58

ުއނގާޫފުރ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް         215,545,011 S63

ގަްނ ރީޖަަނލް ޮހްސޕަިޓލް         185,374,369 S61

ައބުްދއް ަސަމުދ ެމޯމިރައލް ޮހްސޕަިޓލް         211,097,123 S64

ައއްޑޫ ިއުކައޯޓިރައލް ޮހްސޕަިޓލް         274,440,053 S59

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއޮކޮނިމކް ިޑވެޮލޕަްމްނޓް         147,533,866 S28

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޓާްރްންސޯޕޓް ެއްނޑް ިސިވލް ޭއިވޭއަޝން           43,926,093 S50

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޓިރަޒމް           27,693,035 S29

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޫޔުތ، ްސޯޕޓްްސ ެއްނޑް ޮކިމުއިނޓީ ެއމްޕަަވރަމްނޓް         334,656,693 S30

73,794,431           ް ިމިންސޓްރީ ޮއފް ާއޓްްސ، ަކލަްޗރ ެއްނޑް ެހިރޭޓޖ S52

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެނަޝަނލް ޕޭްލިންނގ، ަހުއިސްނގ ެއްނޑް ިއްނފާްރްސޓަްރކަްޗރ     2,376,554,043 S31

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިފަޝރީޒް، ެމިރްނ ިރޯސރަސްސ ެއްނޑް ެއގިްރަކލަްޗރ        103,749,382 S32

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ިއްސާލިމކް ެއފާެއޒް         274,681,576 S33

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ެއްނަވަޔަރަމްނޓް، ކަްލިއެމޓް ޗްޭނޖް ެއްނޑް ެޓކޯްނޮލޖީ         270,150,374 S34

ިމިންސޓްރީ ޮއފް ޖްެނޑަރ، ފިެމލީ ެއްނޑް ޯސަޝލް ަސރިވަސސް         235,237,282 S36

ޭނަޝަނލް ޯސަޝލް ޕޮްރެޓކަްޝްނ ެއޖްެނސީ      1,920,338,645 S41

ަކުއްނިސލްސް      1,793,501,742 S43
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ޚާއަްސ ަބޖެޓުގެ ތަފީުސލު 
(ައަދުދަތއް ުރފިާޔިއން )

2025 2024 2023 2022

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ  ި ރިވައިޒްކުރ

ޖުމުލަ    12,724,228,130   11,599,905,675   13,740,118,701   17,334,116,754

މުވައްޒަފްުނގެ މާުސރަ                        -        493,183,123     1,914,019,616     3,163,021,568 211001

ޕޭ ާހރަމަނިއޒުްކުރަމށް                          -         493,183,123      1,914,019,616      3,163,021,568

މުވައްޒަފްުނާނއި މުވައްޒަފްުނގެ އަނބިދަރްީނގެ ލިވްިނގ އެލަވްަންސާއއި ފެމިލީ އެލަވްަނސް             3,300,000            4,500,000            4,500,000            4,500,000 212014

900,000                900,000                900,000                900,000                
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހަކްށ ާމލީ ިޢާނަޔުތގޮެގުތަގިއ ދުިނަމށް 

(ަމަހުކ 75,000.00) ަމުއޫމްނ ަޢުބުދލް ަޤއޫްޔމް 

600,000                600,000                600,000                -                        
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހަކްށ ާމލީ ިޢާނަޔުތގޮެގުތަގިއ ދުިނަމށް 

(ަމަހުކ 50,000.00) ުމަހއަްމުދ ަނީޝދު 

600,000                600,000                600,000                600,000                
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހަކްށ ާމލީ ިޢާނަޔުތގޮެގުތަގިއ ދުިނަމށް 

(ަމަހުކ 50,000.00) ައބްދު هللا ާޔމްީނ ަޢުބުދލް ަޤއޫްޔމް 

600,000                600,000                600,000                600,000                
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހަކްށ ދިިރުއުޅއާްވ ަތުނގެ ަޚަރުދ ަހަމޖެއުްސަމށް 

(ަމަހުކ 50,000.00) ަމުއޫމްނ ަޢުބުދލް ަޤއޫްޔމް 

600,000                600,000                600,000                -                        
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހަކްށ ދިިރުއުޅއާްވ ަތުނގެ ަޚަރުދ ަހަމޖެއުްސަމށް 

(ަމަހުކ  50,000.00) ުމަހއަްމުދ ަނީޝދު 

600,000                600,000                600,000                600,000                
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހަކްށ ދިިރުއުޅއާްވ ަތުނގެ ަޚަރުދ ަހަމޖެއުްސަމށް 

(ަމަހުކ 50,000.00) ުމަޙްނަމުދ ަވހުީދ ަޙަސްނ ަމިނކު 

600,000                600,000                600,000                600,000                
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހަކްށ ދިިރުއުޅއާްވ ަތުނގެ ަޚަރުދ ަހަމޖެއުްސަމށް 

(ަމަހުކ  50,000.00) ައބްދު هللا ާޔމްީނ ަޢުބުދލް ަޤއޫްޔމް 

ާރޭޖްނ ޭބަރްށކާުރ ދަތުރު ޚަަރދު                146,257                       -                       -                       - 221004

-                        -                        -                        146,257                
ަދުއަލުތގެ ަފާރުތްނ ެއިކެއިކ ަމއަްސަލަތުކަގިއ ަޖާވުބާދރުީވުމގެ ޮގުތްނ ަހަޔރުކެރވޭ 

ޯލަޔުރްނގެ ަޚަރުދަތްށ ަހަމޖެއުްސަމށް 

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަަރދު             8,756,751        129,000,000        141,000,000        154,000,000 223002

ަދުއަލުތގެ ުމައއަްސާސަތުކގެ ަކަރްނުޓ ިބުލ ެދއުްކަމށް              8,756,751        129,000,000        141,000,000        154,000,000

ޯބފާެނއި ފާޚާާނގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދުިނމްަށ ކާުރޚަަރދު                200,580               250,000               250,000               250,000 223003

ަދުއަލުތގެ ުމައއަްސާސަތުކގެ ފްެނ ިބުލ ެދއުްކަމށް                 200,580                250,000                250,000                250,000

އުފުލުމުގެ ޚަަރދު                   38,166                       -                       -                       - 223011

ަދުއަލަތްށ ޭބުންނާވ ވިެހަކލްްސ ަގުތަމށް                   38,166                        -                        -                        -

ކޮްނަސލްޓެްނީސ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރްުނފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގްަށޭދ ފައިސާ           42,263,297          45,000,000          35,000,000          35,000,000 223016

35,000,000          35,000,000          45,000,000          42,263,297          
ަދުއަލުތގެ ަފާރުތްނ ެއިކެއިކ ަމއަްސަލަތުކަގިއ ަޖާވުބާދރުީވުމގެ ޮގުތްނ ަހަޔރުކެރވޭ 

ޯލަޔުރްނގެ ަޚަރުދަތްށ ަހަމޖެއުްސަމށް 

އެކިކްަނކަމްަށ ަސރުކަާރްށ ދައްކްަނޖެހޭ އަހަރީފީ                   11,902                       -                       -                       - 223019

ަދުއަލަތްށ ޭބުންނާވ ވިެހަކލްްސ ަގުތަމށް                   11,902                        -                        -                        -

ާރއްޖާެއއި ާރއޭްޖްނޭބރުގައި ާބއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ަބއިވެރިމުވުގެ ޚަަރދު         124,200,000        154,200,000        154,200,000        154,200,000 223023

ޯމލްޑިވްްސ ާމކިެޓްނގ ެއްނޑް ަޕބިްލކް ިރޭލަޝްންސ ޯކަޕޭރަޝން         124,200,000        154,200,000        154,200,000        154,200,000

ޭބްނކާްޗާޖއި ކޮމަިޝްނގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ             6,551,406          22,842,000          22,842,000          22,842,000 223024

ޕީ .އޯ .ެއްސ ާޓރިމަނލް ފީ ައދި ޕަޭމްނޓް ގޭޓްވޭ ފީ              2,818,645             2,842,000             2,842,000             2,842,000

ޭބްނކާްޗރާޖިއ ޮކިމަޝން              3,610,124          20,000,000          20,000,000          20,000,000

-                        -                        -                        26,596                  
ަދުއަލުތގެ ަފާރުތްނ ެއިކެއިކ ަމއަްސަލަތުކަގިއ ަޖާވުބާދރުީވުމގެ ޮގުތްނ ަހަޔރުކެރވޭ 

ޯލަޔުރްނގެ ަޚަރުދަތްށ ަހަމޖެއުްސަމށް 

ަމލިްޓ ެލޓަްރލް                     6,412                        -                        -                        -

 



2025 2024 2023 2022

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ  ި ރިވައިޒްކުރ

ަބިއެލޓަްރލް                   89,629                        -                        -                        -

އްިނުޝއެަރްންސ ޚިދުމަތުގެ އަގު އާަދ ކުރުން             2,232,000            3,200,000            3,200,000            3,200,000 223025

ަދުއަލުތގެ ިޢާމާރތަްތއް ިއްނުޝައރ ުކުރަމށް                         -             1,000,000             1,000,000             1,000,000

ަދުއަލުތގެ ިމިންސަޓުރްނގެ ެހލްތް ިއްނުޝައެރްނސް              2,232,000             2,200,000             2,200,000             2,200,000

އެހެނިހްެނ ޮއފްީސ ހްިނގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަަރދު           97,474,162        127,200,000        127,200,000        128,200,000 223999

2,100,000             2,100,000             2,100,000             2,100,000             
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހުކ ޮއފްީސ ިހްނުގުމގެ ަޚަރުދގެ ޮގުތަގިއ ދުިނަމށް 

(ަމަހުކ 175,000.00) ަމުއޫމްނ ަޢުބުދލް ަޤއޫްޔމް 

2,100,000             2,100,000             2,100,000             2,100,000             
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހުކ ޮއފްީސ ިހްނުގުމގެ ަޚަރުދގެ ޮގުތަގިއ ދުިނަމށް 

(ަމަހުކ 175,000.00) ުމަހއަްމުދ ަނީޝދު 

2,100,000             2,100,000             2,100,000             2,100,000             
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހުކ ޮއފްީސ ިހްނުގުމގެ ަޚަރުދގެ ޮގުތަގިއ ދުިނަމށް 

(ަމަހުކ 175,000.00) ުމަޙްނަމުދ ަވހުީދ ަޙަސްނ ަމިނކު 

2,100,000             2,100,000             2,100,000             -                        
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހުކ ޮއފްީސ ިހްނުގުމގެ ަޚަރުދގެ ޮގުތަގިއ ދުިނަމށް 

(ަމަހުކ 175,000.00) ައބްދު هللا ާޔމްީނ ަޢުބުދލް ަޤއޫްޔމް 

700,000                700,000                700,000                1,070,277             
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހުކ ޭބްސ ަފުރާވ ުކުރުމގެ ޮގުތްނ ދުިނަމށް 

(ަމުއޫމްނ ަޢުބުދލް ަޤއޫްޔމް )

700,000                700,000                700,000                903,885                
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހުކ ޭބްސ ަފުރާވ ުކުރުމގެ ޮގުތްނ ދުިނަމށް 

(ުމަހއަްމުދ ަނީޝދު )

700,000                700,000                700,000                -                        
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހުކ ޭބްސ ަފުރާވ ުކުރުމގެ ޮގުތްނ ދުިނަމށް 

(ުމަޙްނަމުދ ަވހުީދ ަޙަސްނ ަމިނކު )

700,000                700,000                700,000                -                        
ަރއުީސލުްޖމޫްހިރއާްޔ ަކްނ ޮކްށަފިއާވ މަީހުކ ޭބްސ ަފުރާވ ުކުރުމގެ ޮގުތްނ ދުިނަމށް 

(ައބްދު هللا ާޔމްީނ ަޢުބުދލް ަޤއޫްޔމް )

ަދުއަލުތގެ ިބްނިބާމިއ ިއާމާރތަްތއް ވިެލުޔުކުރަމށް                         -          15,000,000          15,000,000          15,000,000

ކެޕަިޓލް ާމކެޓް ޑިވޮެލޕަްމްނޓް ޮއޯތިރޓީގެ ަބޖެޓު           13,200,000          15,000,000          15,000,000          16,000,000

ޯމލްޑިވްްސ ާބ ަކުއްނިސލްގެ ަބޖެޓު              3,000,000             3,000,000             3,000,000             3,000,000

ޯމލްޑިވްްސ ާޗަޓރޑް ެއަކުއްނެޓްނޓްްސ ެއޯސިސޭއަޝްނގެ ަބޖެޓް              3,000,000             3,000,000             3,000,000             3,000,000

ޕީ .ެއސް .ެއމް ިހްނުގުމގެ ަޚަރދު           70,000,000          80,000,000          80,000,000          80,000,000

ޚިދުމަތުގެ ޚަަރދު -ަސރުކާރުގެ އެއްތުަންނ އެަނއްތަަންށ ދައްކްަނޖެހޭ         143,400,000        144,833,273        142,923,714        140,965,700 227001

ޓެްރަޜރީ ޮބްނޑް (ެއމް .ެއމް .އޭ )        143,400,000        144,833,273        142,923,714        140,965,700

ޚިދުމަތުގެ ޚަަރދު -ާރއޭްޖގެ އަމިއްލަ ފާަރތްތަކްަށ ދްަނކްަނޖެހޭ           17,900,000          10,908,000            1,313,000               303,000 227002

ޑެޮމްސިޓކް ޯލން           17,900,000          10,908,000             1,313,000                303,000

ޚިދުމަތުގެ ޚަަރދު -ާރއޭްޖްނ ޭބރުގެ ފާަރތްތަކްަށ ދްަނކްަނޖެހޭ      1,360,777,168     1,515,954,905     1,732,916,768     1,814,159,552 227003

853,551,000        853,551,000        853,551,000        876,100,000         ް ޮބްނޑ

ަޕިއޕަްލިއްނ ެސިކުއިރޓީޒް                         -                        -        153,795,225        230,692,838

ަމލިްޓ ެލޓަްރލް         117,400,000        190,183,000        169,882,000        145,036,000

ަބިއެލޓަްރލް           52,500,000          62,519,000          72,821,000          75,851,000

ަބަޔރްސ ކެްރޑިޓް         251,955,288        225,432,000        234,926,000        248,056,000

ަޕިއޕަްލިއްނ ޯލނު                         -          56,100,905        119,772,543        200,776,714

ޕަްރިއވެޓް           62,700,000        128,169,000        128,169,000          60,196,000

-                        -                        -                        121,880                 ް ޯލުނ ައނުބާރ ެދއުްކްނ - ޮބްނޑ

ީޓ ބިލާްއއި ީޓ ޮބްނޑްގެ އްިނޓްެރްސޓްަށ ދައްކްަނޖެހޭ ފައާިސ      1,712,365,625     1,765,152,159     1,951,115,483     2,125,995,661 227011

122,500,000        161,200,000        184,600,000        278,145,500         ް ފިކްްސޑް ކަޫޕްނ ޮބްނޑ

41,428,000          42,677,000          35,579,000          31,407,000           ް ޕްެނަޝްނ ެއކޫްރޑް ަރިއޓްްސ ޮބްނޑ

 



2025 2024 2023 2022

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ  ި ރިވައިޒްކުރ

ދިވިެހ ުރފާިޔ ޓީ -ިބލް      1,238,081,502     1,370,497,536     1,572,762,860     1,787,592,038

ޔޫ .ެއްސ ޑަޮލރ ޓީ -ިބލް (ދިވިެހ ުރފިާޔިއން )        116,155,623        116,155,623        116,155,623        116,155,623

ިއްސާލިމކް ިއްންސޓޫްރަމްނޓްސް           48,576,000          58,320,000          58,320,000          58,320,000

އެކި ކްަނކަމްަށ ަސރުކާރްުނ ދައްކްަނޖެހޭ އަހަރީ ފީ             6,899,395          13,552,860          13,552,860            8,464,260 228007

ެއސް .އޭ .ޕީ ަލިއަސްންސ ަގުތަމށް              5,536,608             5,675,000             5,675,000             5,675,000

ކެްރޑިޓް ޭރިޓްނގ ފިްސަކލް ެއޖްެނޓް ފީ                 942,694             2,359,260             2,359,260             2,359,260

ބޫްލމަްބރގް ޯޕަޓލް ައަހރީ ފީ                 420,093                430,000                430,000                430,000

ަގަވރަމްނޓް ޯލަކލް ޮއފްީސ ޮކްސޓް (ޔޫ .ެއން .ޑީ .ޕީ )                        -             5,088,600             5,088,600                        -

އެކިއެކި އޯެސިސޭއަޝްނތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމީިޓތައް ހްިނގުމްަށ ޭދ އެހީގެ ފައިސާ                        -          37,057,724          40,435,346          42,078,027 228009

ަދުއަލުތގެ ަބޖުެޓްނ ިސާޔީސ ާޕޓީ ަތަކްށ ަދއަްކްނޖޭެހ 0.1 %                        -          37,057,724          40,435,346          42,078,027

ކަަރްނޓު އަގުހޮެޔކުރުމުގެ ގޮތްުނޭދ ފައިސާ         950,725,869        593,892,462        610,775,600        607,389,473 228011

ަރއިްޔުތްނަންށ ޯފުރޮކްށޭދ ަކަރްނުޓ ައުގެހޮޔ ުކުރަމްށ (ްސެޓލްކޯ )          21,059,133                        -                        -                        -

ަރއިްޔުތްނަންށ ޯފުރޮކްށޭދ ަކަރްނުޓ ައުގެހޮޔ ުކުރަމްށ (ފަެނކަ )        916,657,784        593,892,462        610,775,600        607,389,473

ަރއިްޔުތްނަންށ ޯފުރޮކްށޭދ ަކަރްނުޓ ައުގެހޮޔ ުކުރަމްށ (ެއމް .ޑަބިްލއު .ެއސް .ސީ )             8,405,113                        -                        -                        -

ަރއިްޔުތްނަންށ ޯފުރޮކްށޭދ ަކަރްނުޓ ައުގެހޮޔ ުކުރަމްށ (ރ.ުއނގާޫފުރ ަކުއްނިސލް )             4,603,839                        -                        -                        -

ކޯާބތަކެތި އަގުހޮެޔކުރުމުގެ ގޮތްުނޭދ ފައިސާ         313,784,727        330,800,000        345,400,000        358,300,000 228013

ެއސް .ޓި .ޯއ ިއްނ ވިއާްކ ާކޑު ައުގެހޮޔ ުކުރަމށް         313,784,727        330,800,000        345,400,000        358,300,000

ކުނި މޭެނޖްކުރުމްަށ ޭދ ަސްބިސޑީ           26,400,000          15,000,000          15,000,000          15,000,000 228025

ވެމޯްކ ިއްނ ޯފުރޮކްށޭދ ިހުދަމތަްތުކގެ ައުގެހޮޔ ުކުރަމށް           26,400,000          15,000,000          15,000,000          15,000,000

މްަސވެރްިނަންށ ދެވޭ ަސްބިސޑީ                        -        250,000,000        150,000,000          50,000,000 228020

ިމފޯްކިއްނ ަމްސވެިރްނގެ ައުތްނ ަގްނަނ ަކނޑަުމުހގެ ައުގ ިހފެެހއުްޓަމށް                         -        250,000,000        150,000,000          50,000,000

ފިއުލް ަސްބިސޑީ      2,316,417,949        586,170,044        545,138,141        436,110,513 228026

ެއސް .ޓި .ޯއ ިއްނ ވިއާްކ ެތޮޔ ައުގެހޮޔ ުކުރަމށް      2,316,417,949        586,170,044        545,138,141        436,110,513

ޓްާރްންސޕޯޓް ަސްބިސޑީ         158,049,828        300,562,529        373,381,183        446,199,836 228028

ެއމް .ޓީ .ސީ .ީސ ިއްނ ޯފުރޮކްށޭދ ފެރީ ާއިއ ަބުހގެ ިހުދަމުތގެ ައުގެހޮޔުކުރަމށް         158,049,828        300,562,529        373,381,183        446,199,836

ަނރުދަމާ ހިދުމަތުގެ ަސްބިސޑީ                        -        180,000,000        180,000,000        180,000,000 228030

ަރއިްޔުތްނަންށ ޯފުރޮކްށޭދ ަނުރަދާމގެ ިހުދަމުތްނ ިލޭބ ގެއުްލްނ ުކޑުަކުރްނ (ފަެނކަ )        180,000,000        180,000,000        180,000,000

އެހެނިހްެނ ގޮތްގޮތްުނދެވޭ އެހީގެ ފައިސާ           34,813,156          43,634,886          59,385,348          60,000,000 228999

ަދުއަލުތގެ ާއމަްދނީިއްނ ެއިކ ަފާރތަްތަކްށ ދުިނަމްށ ަކނޑަައާޅ ަފިއސާ           34,813,156          43,634,886          59,385,348          60,000,000

ަސރުކަާރްށވީ ގެއްލުމެއް ުނވަތަ ލިބާިދެނ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއުްސމްަށ ޭދ ފައިސާ           38,123,286        100,000,000        100,000,000        100,000,000 281001

ަޤިޟއާްޔަތާކިއ ުގިޅގްެނ ަދއަްކްނ ޖޭެހެނ ަކަމްށ ައްނާދާޒ ުކެރވޭ           38,036,000        100,000,000        100,000,000        100,000,000

ަދުއަލަތްށ ޭބުންނާވ ވިެހަކލްްސ ަގުތަމށް                   87,286                        -                        -                        -

އެކްްސޭޗްނޖް ޭރޓް ަބދަލުވުމްުނ ލޭިބ ގެއްލުން           14,740,988                       -                       -                       - 281003

ޔޫ .ެއްސ ޑަޮލރ ޓީ -ިބލް (ދިވިެހ ުރފިާޔިއން )          14,740,988                        -                        -                        -

ަބޖެޓު ކްޮނޓްިނޖްެނސީ                        -     1,731,956,570     1,916,728,325     2,000,422,476 292101

ޮކްނިޓްނޖްެނސީ                         -     1,731,956,570     1,916,728,325     2,000,422,476

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                        -          10,000,000          10,000,000          10,000,000 424001

 



2025 2024 2023 2022

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ  ި ރިވައިޒްކުރ

ަދުއަލަތްށ ޭބުންނާވ ވިެހަކލްްސ ަގުތަމށް                         -          10,000,000          10,000,000          10,000,000

ަސރުކާރްުނ ހްިނގާ ފައާިދ ލޭިބގޮތްަށ ހްުނަނތްަނތަަންށ ކެޕިޓަލް ޫދކުރުމްަށ ޭދ ފައިސާ      2,050,117,829        764,031,968        525,111,945        434,031,968 441002

3,000,000             3,000,000             3,000,000             3,000,000              ް ޯމލްޑިވްްސ ަހއުްޖ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑ

5,000,000             5,000,000             5,000,000             5,000,000              ް ޯމލްޑިވްްސ ްސޯޕޓްްސ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑ

ޯމލްޑިވްްސ ިއްނެޓގޭްރެޓޑް ޫޓިރަޒމް ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ޯކަޕޭރަޝން              3,000,000             3,000,000             3,000,000             3,000,000

ިބޒަްންސ ެސްނަޓރ ޯކަޕޭރަޝން           14,000,000          12,000,000          12,000,000          12,000,000

18,000,000          18,000,000          18,000,000          18,000,000           ް ަކއޫްދ ެއާއރޯޕރޓް ޮކމްޕެނީ ިލިމެޓޑ

-                        -                        5,000,000             5,000,000              ް ާއަސްނަދ ޕަްރިއެވޓް ިލިމެޓޑ

19,600,000          19,600,000          19,600,000          7,000,000              ް ޯމލްޑިވްްސ ަފްނޑްްސ ެމޭނޖަްމްނޓް ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑ

ޯއަޝްނ ަކެނކްޓް ޯމލްޑިވްސް                         -             3,000,000             3,000,000             3,000,000

ެއގޯްރ ޭނަޝަނލް ޯކަޕޭރަޝން              9,000,000          80,000,000          51,079,977          40,000,000

50,000,000          50,000,000          50,000,000          69,678,631           ް ވޭްސޓް ެމޭނޖަްމްނޓް ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑ

ެއސް .ެއމް .އީ ޑިވޮެލޕަްމްނޓް ަފިއޭންންސ ޯކަޕޭރަޝން         233,333,200        250,000,000          80,000,000                        -

ައއްޑޫ ިއްނަޓރޭނަޝަނލް ެއައރޯޕޓް           64,188,526          69,931,968          44,931,968          44,931,968

26,000,000          26,000,000          26,000,000          26,893,710           ް ަފިހ ދިިރުއުޅްނ ޯކަޕޭރަޝްނ ިލިމެޓޑ

ަހުއިސްނގ ޑިވެޮލޕަްމްނޓް ޯކަޕޭރަޝން      1,094,794,829                        -                        -                        -

ްސޭޓޓް ިއެލކްޓިްރކް ޮކމްޕެނީ         350,871,353        100,000,000        100,000,000        100,000,000

ޓޭްރޑެްނޓް ޯމލްޑިވްްސ ޯކަޕޭރަޝން              7,500,000             9,500,000             9,500,000             9,500,000

ރަީޖަނލް ެއައރޯޕޓްސް         138,857,580        100,000,000        100,000,000        100,000,000

-                        -                        10,000,000          -                         ް ޯމލްޑިވްްސ ޯޕްސޓް ިލިމެޓޑ

2,864,715            9,776,683            21,427,102          25,216,838           ު ާރއޭްޖްނ ޭބރުގައި ހްިނގާ ކްުނފުނިތައް ފަދަތްަނތާނގައި ަބއިވެރިވުމްަށ ގްެނާދ ަރއްުސމާލ 442001

ައއި .ޑީ .ބީ              2,183,759             2,224,785             2,224,785             2,224,785

ައއި .ސީ .ައއި .އީ .ސީ              1,305,625                        -                677,622                        -

ައއި .ޑީ .އޭ                   88,477                  88,477                  88,477                        -

ޔޫ .ެއން .ޑީ .ޕީ              2,534,272                        -                        -                        -

އޭ .ައއި .ައއި .ބީ              2,158,800             2,158,800             2,158,800                        -

ް .ޑީ                         -                        -                  96,201                        - ައއި .ެއސް .ެއފ

ް .ސީ              3,512,454             3,521,589             3,521,589                        - ައއި .ޓީ .ެއފ

ް .ޓީ .ސީ                 369,279                369,279                369,279                        - ސީ .ެއފ

ައއި .ބީ .ާއރު .ޑީ              8,854,512             8,854,512                        -                        -

ް .ސީ              4,209,660             4,209,660                639,930                639,930 ައއި .ެއފ

ދިގުމުއްދަތުގެ އްިނވްެސޓްމްަނޓްސް           75,000,000                       -                       -                       - 442002

ެއސް .ެއމް .އީ ޑިވޮެލޕަްމްނޓް ަފިއޭންންސ ޯކަޕޭރަޝން           75,000,000                        -                        -                        -

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމްެސޓިކް ލުޯނ އަނބުާރ ދެއްކްުނ - ާރއޭްޖގެ މާލީ އާިދާރތައް         251,440,000        275,942,100        639,335,131        636,239,400 723002

ޓެްރަޜރީ ޮބްނޑް (ެއމް .ެއމް .އޭ )        104,440,000          78,689,100          80,603,131          82,557,400

508,030,000        507,020,000        -                        -                         ް ފިކްްސޑް ކަޫޕްނ ޮބްނޑ

ޑެޮމްސިޓކް ޯލން         147,000,000        197,253,000          51,712,000          45,652,000

 



2025 2024 2023 2022

ލަފާކުރި   ި ލަފާކުރ  ި ލަފާކުރ  ި ރިވައިޒްކުރ

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމްެސޓިކް ލުޯނ އަނބުާރ ދެއްކްުނ - އަމިއްލަ ފާަރތްތައް           59,266,774          63,205,396          65,101,558          67,054,605 723003

67,054,605          65,101,558          63,205,396          59,266,774           ް ޕްެނަޝްނ ެއކޫްރޑް ަރިއޓްްސ ޮބްނޑ

ދިގުމުއްދަތުގެ ލްޯނ އަނބުާރ ދެއްކްުނ - ަބއަިނލްއަޤްވާމީ އާިދާރތައް         355,100,000        410,060,000        429,048,000        584,790,000 725001

ަބިއަނލަްއޤާްވމީ ިއާދާރަތަކށް         355,100,000        410,060,000        429,048,000        584,790,000

ދިގުމުއްދަތުގެ ލްޯނ އަނބުާރ ދެއްކްުނ - ޭބރުގެ ަސރުކާރުތަކަށް         339,500,000        443,188,000        492,072,000        549,541,000 725002

ޭބުރގެ ަސުރާކުރަތަކށް         339,500,000        443,188,000        492,072,000        549,541,000

ދިގުމުއްދަތުގެ ލްޯނ އަނބުާރ ދެއްކްުނ - ޭބރުގެ އަމިއްލަ ފާަރތްތަކަށް         851,669,679        908,697,000        989,396,000     2,998,993,000 725004

ަބަޔރްސ ކެްރޑިޓް         851,669,679        908,697,000        989,396,000     1,443,593,000

ޕަްރިއވެޓް                         -                        -                        -     1,555,400,000

ދިގުމުއްދަތުގެ ލްޯނ އަނބުާރ ދެއްކްުނ - ަސރުކާރު ޮބްނޑު ( ފޮރިން )         894,300,000                       -                       -                       - 725005

-                        -                        -                        894,300,000         ް ޮބްނޑ

ލްޯނ ޫދކުރްުނ - ަސރުކާރު ކްުނފުނިތައް           52,326,370                       -                       -                       - 731001

ޑަބިްލއު .ެއލްޓީ .ައްށ ަބަދުލ ދުިންނ - ެއާއޯޕޓް ިއްނވެްސޓް ޯމލްޑިވްސް           52,326,370                        -                        -                        -

ލްޯނ ޫދކުރްުނ - ާރއޭްޖގެ އެހެނިހްެނ ފާަރތްތައް         390,718,128        104,503,574                       -                       - 731999

ިސފޯްކ ަހުއިސްނގ ަމްޝޫރއު         390,718,128        104,503,574                        -                        -
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