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 32----------------------- ----- ------------ ގޮތް   ރާވައިފައިވާ   ހޯދުމަށް   ފައިނޭންސިންގ   އަހަރު   ވަނަ   2022  އާއި   2021:  7- ތާވަލު 

 46------- - -------------- ----- -------------------- ވަނަ އަހަރު އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އާ ކަންތައްތައް   2022:  8- ތާވަލު 

 

 

 ޗާޓުތަކުގެ ލިސްޓު: 

 

 25-- - -- - -- -- -------------------- -- --- - ------ ގޮތް އަޅާފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގައި އެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑަ   2022:  1- ޗާޓު 

 29- ---- ------ -- ގޮތް   ޅާފައިވާ ވަނަ އަހަރަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ޕ .އެސް.އައި.ޕ އަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަ   2022:  2- ޗާޓު 

 

 ތަކުގެ ލިސްޓު: ޖަދުވަލު 

  

 53- -- - - -- ------ - --------------------- ބަދަލުތައް   ނަ ގެން   ބަޖެޓަށް   މުއައްސަސާތަކުގެ   މިނިވަން   އޮފ ސްތަކާއި   ސަރުކާރުގެ :  1- ޖަދުވަލު 

 54------- ----------- --- -- ---- --------------------- ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު އޮފ ސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް    : 2- ޖަދުވަލު 

 55-------------- - ------ -------------------------- އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމަށް ގެންނަ ބަދަލުތައް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ   : 3- ޖަދުވަލު 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 6               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

  56--- -- --- ---- --- - ބަދަލުތައް   އައިސްފައިވާ   ބައިތަކަށް   މުހިންމު   ބަޖެޓުގެ   ހިމެނޭގޮތަށް   ބަދަލުތައް   ގެނައި   ބަޖެޓަށް   ކޮމިޓ ން   : 4- ޖަދުވަލު 

 57--------- -- --- - ------ ސްޓްރަކްޗަރ   އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން   ނުވަތަ   ބައިކުރެވޭގޮތް   ބަޖެޓު   އިތުރުން   ޢަދަދުގެ   ބަޖެޓުގެ   ލަ ޖުމު :  5- ޖަދުވަލު 

 58------- - --- -------- --- --------------------- ------ ------- ނިސްބަތް   ހާޒިރުވި ކޮމިޓ ގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް މެންބަރުން    : 6- ޖަދުވަލު 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 7               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 ފް ތަޢާރު  - 1.0

ވަނަ   211ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  ، ޓަކައިމަށްއަކ  ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު ދިރާސާކުރު   " ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ "

އެކުލަވާލާ ގޮތުގެމަތިން  ގައިވާ  )ރ(  ކޮމިޓ ގެ ، ފައިވާމާއްދާގެ  އިޤްތިޞާދ   ކޮމިޓ އާއި  މާލިއްޔަތު  މަޖިލ ހުގެ  ރައްޔިތުންގެ 

 ގުޅިފައިވާ ކޮމިޓ އެކެވެ. 

 އާދިއްތަ ވ     2021  އޮކްޓޫަބރު  31  ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވަނ ، ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު  2022

 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. 32ވަނަ ދައުރުގެ  3ވަނަ އަހަރުގެ  2021ދުވަހު ޭބއްވެވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ 

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު    2220ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    212މި ރިޕޯޓަކ  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

ވަނަ   214ަބޖެޓާމެދު މަޖިލ ހުން ގޮތެއް ނިންމެވުމަށްޓަކައި އެ ގަވާއިދުގެ  ، ނިންމައިކޮމިޓ ން  މުގެ މަސައްކަތް  ރުދިރާސާކު

  މާއްދާގެ )ހ( ގެ ދަށުން ހުށަހަޅާ ރިޕޯޓެކެވެ. މި ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވާ ޖަދުވަލުތަކަކ  މި ރިޕޯޓުގެ ަބއެކެވެ.

 

 މަޢުލޫމާތު ބަޖެޓާ ުގޅޭޮގތުން ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރި  – 2.0

 މަޢުލޫމާތުތަކުގެ އަސްލަކ :  ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރި

 ؛ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު 2022ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އޮފް ފިނޭންސް ރމިނިސްޓަ  2.1

 ، މަޢުލޫމާތުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ  ފައިވާފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓ ން އެދި  ންމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސު 2.2

މިނިސްޓްރ ތަކާއި   2022 މުއައްސަސާތަކާއި  އެކިއެކި  )ދައުލަތުގެ  ަބޖެޓު  ދައުލަތުގެ  އަހަރުގެ  ވަނަ 

 ؛އޮފ ސް/ކައުންސިލްތަކުގެ ަބޖެޓު( ގެ އިތުރު ތަފްޞ ލު

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މެންަބރުން މަޖިލ ހުގެ ތަޅުމުގައި ފާޅުކުރައްވާފައިވާ    2022 2.3

 ؛ޚިޔާލުފުޅުތައް

ކޮމިޓ އަށް ވަޑައިގެން ހިއްސާކުރެއްވި    ންމިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްގެ ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅު، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސާއި 2.4

 ؛މަޢުލޫމާތު



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 8               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ކަމާެބހޭ   ކުގެތަމުއައްސަސާތަކުން ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ އަށް ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓ ތަކާއި އެ މުއައްސަސާ  މިނިވަން 2.5

  ؛ކޮމިޓ އަށް ވަޑައިގެން ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު ޭބފުޅުން

  ކަމާެބހޭ ޭބފުޅުން   ، އެ އޮތޯރިޓ ގެއިސިޓ އާ  ަބޖެޓާގުޅޭގޮތުން ފޮނުއްވިތޯރިޓ ގެ  ން އެ އޮފެމިލ  ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓ  2.6

 އަދި  ؛ކޮމިޓ އަށް ވަޑައިގެން ހިއްސާކުރެއްވި މަޢުލޫމާތު

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ އާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ހުން ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ އަށް ދެއްވާފައިވާ ފަންނ    2.7

ހިއްސާކުރެއްވި    މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރުނަރާއި  ،އިއާލަފާ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ކޮމިޓ އަށް ވަޑައިގެން 

  ؛މަޢުލޫމާތު

 

 ޮގތް ދިޔަކުރިއަށްެގން  ކޮމިޓ ެގ މަސައްކަތް - 3.0.

ވަނަ ދުވަހުގައެވެ. އެ ަބއްދަލުވުމުގައި   2021ނޮވެންަބރު    01ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ ގެ ފުރަތަމަ ަބއްދަލުވުން ާބއްވާފައިވަނ   

ަބއިވެރި ވޯޓުގައި  ހާޒިރުވެ  މުޤައްރިރުކަމަށް    އިއްތިފާޤުންމެންަބރުންގެ    ވިކޮމިޓ އަށް  މެންަބރު  ކޮމިޓ ގެ  ދާއިރާގެ  ކިނިބދޫ 

ނާޝިޒު ޙުސައިން    ،މުޙައްމަދު  ރަޝ ދު  މުޙައްމަދު  މެންަބރު  ދާއިރާގެ  އަލިފުށި  ނައިުބކަމަށް  މުޤައްރިރުގެ  ކޮމިޓ ގެ  އަދި 

 އެވެ.އިންތިޚާުބކުރި

ފަހު، މަށްަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ ގެ ހިންގާ ގަވާއިދު ފާސްކުރުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން  އެއަށްފަހު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދު

  ރިއެވެ.ގޮތަކާމެދު މަޝްވަރާކު ނެކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ

 214ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ    ،ނެގޮތުގެ ތާވަލާމެދު މަޝްވަރާކުރެއްވުމަށްފަހުކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްގެންދާ

ގޮތުގެމަތިން،  މާއްދާގައިވާ  ފުރި ވަނަ  މަސައްކަތް  ހުށަހަޅާ  ށްހަމަކޮކޮމިޓ ގެ  މަޖިލ ހަށް  ރައްޔިތުންގެ  ރިޕޯޓު  ނެ  ކޮމިޓ ގެ 

   އެވެ.ދުވަސްކަމުގައި ކަނޑައެޅި ުބރާސްފަތިވާ  2021ނޮވެންަބރު  18ސުންގަޑިއަކ  

މަސައްކަތުގައި ކޮމިޓ ގެ އްވިއެވެ. އަދި އެ  ަބއްދަލުވުން ޭބ  11  ލަޖުމުގެގޮތުން ކޮމިޓ ން  ޔުމުކޮމިޓ ގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްގެންދި

 އެވެ. ށްފައިވެހޭދަކޮ މިނެޓް 10 ގަޑިއިރާއި 18 މެންަބރުން ގާތްގަނޑަކަށް
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 ފަރާތްތައް  ދެންނެިވ މަށްމަޢުލޫމާތު ހޯދު ބަޖެޓާުގޅޭޮގތުން  – 4.1

ކަނޑަ  2022 މުއައްސަސާތަކަށް  މިނިވަން  ަބޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  އެ  އަޅާފައިވާ  ވަނަ  ަބޖެޓާމެދު 

ސާފުކުރު ދެކެވަޑައިގަންނަވާގޮތް  ފޮނުވިއެވެ.    މަށްމުއައްސަސާތަކުން  ސިޓ   މުއައްސަސާތަކަށް  އެ  ފަރާތުން  އަދި  ކޮމިޓ ގެ 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ   2022  ކޮށްނަ މާއްދާގެ )ށ( އަށް ރިޢާޔަތްވަ  212މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  ރައްޔިތުންގެ  

މަށް ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރުނަރަށާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލަށް  ހޯދު ގުޅޭގޮތުން ފަންނ  ލަފާ ަބޖެޓާ

 އެވެ.ސިޓ  ފޮނުވި

 ފައިވާ އިދާރާތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.ދިއެގޮތުން، މަޢުލޫމާތު ފޮނުއްވުމަށް ކޮމިޓ ން އެ

 ؛މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް .4.1.1

  ؛އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .4.1.2

 ؛މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ  .4.1.3

  ؛ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ އިދާރާ .4.1.4

 ؛ޖުޑ ޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން .4.1.5

 ؛ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން .4.1.6

  ؛އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން .4.1.7

 ؛ންސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަ .4.1.8

 ؛މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓ  .4.1.9

 ؛ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން-އެންޓި .4.1.10

 ؛މަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްޔުހި .4.1.11

 ؛މޯލްޑިވްސް ްބރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން .4.1.12

 ؛ވަޒ ފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލް  .4.1.13

 ؛ޕްރޮސިކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފ ސް .4.1.14

 ؛މޯލްޑިވްސް މ ޑިއާ ކައުންސިލް .4.1.15



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022
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 ؛ޝަނަލް އިންޓެގްރިޓ  ކޮމިޝަންނޭ .4.1.16

  ؛އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ސް .4.1.17

  ؛ޓެކްސް އެޕ ލް ޓްރައިިބއުނަލް .4.1.18

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމ  ޔުނިވަރސިޓ  .4.1.19

 ؛ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމ  ޔުނިވަރސިޓ  .4.1.20

  ؛ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ ލޯކަލް  .4.1.21

  ؛އޮތޯރިޓ  ޕްރޮޓެކްޝަން ފެމިލ  .4.1.22

 އަދި؛ ޗިލްޑްރަންސް އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ސް .4.1.23

 . އިންތިޤާލ  އިންސާފުގެ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ސް .4.1.24

 

 ފަރާތްތައް  ރިކޮމިޓ ން ބައްދަލުކު - 4.2

މިނިސްޓްރ ގެ ކަމާގުޅޭ ޭބފުޅުން ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ އަށް މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސް އަލްފާޟިލް އިްބރާހ މް އަމ ރާއި އެ  

އާމްދަނ އާއި ވަޑައިގެން އިންވެސްޓްމަންޓް    ،ދަރަންޏާއި، ޚަރަދާއި، ދައުލަތުގެ  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް  ަބޖެޓާއި  އޮފ ސްތަކުގެ 

ކުރެއްވި މެންަބރުން  ކޮމިޓ ގެ  ގުޅޭގޮތުން  މަޝްރޫޢުތަކާ  )ޕ .އެސް.އައި.ޕ (ގެ  ޖަވާުބދެއްވައިޕްރޮގްރާމް  ސުވާލުތަކަށް    ،

ކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ހިއްސާއެކަންކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންނާ  

ތެރޭގައި ކޮމިޓ އާ ަބއްދަލުކުރެއްވުމަށް ޭބނުންފުޅުވާކަމަށް    މުއްދަތުގެ   ދ ފައިވާއެ މުއައްސަސާތަކަށް ޖަވާުބދިނުމަށް ކޮމިޓ ން  

 ،އި އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްއާހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން، އެވެ. އެގޮތުން ަބއްދަލުކުރިކޮމިޓ ން އަންގަވާފައިވާ މުއައްސަސާތަކާ 

ސިވިލް   ،ވަޒ ފާއާެބހޭ ޓްރައިިބއުނަލާއި  ،އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަނާއިޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑ ޝަލް  ޑިޕާ، ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނާއި-އެންޓި

ކޮމިޝަނާއި ކޮމިޝަނާއި،  ،ސަރވިސް  ކައުންސިލާ  އިލެކްޝަންސް  މިޑިއާ  ްބރޯ  އި،މޯލްޑިވްސް  ޑްކާސްޓިންގ  މޯލްޑިވްސް 

ޓްރައިިބއުނަލާ  ކޮމިޝަނާއި، އެޕ ލް  އިސްލާމ     އި،ޓެކްސް  ޤައުމ  ، ޔުނިވަރސިޓ އާއިދިވެހިރާއްޖޭގެ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ 

ކޮމިޝަނާއި ނެ، ޔުނިވަރސިޓ އާއި އިންޓެގްރިޓ   އޮފ ސާ  ،ޝަނަލް  އޮމްަބޑްސްޕާރސަންގެ  އިންތިޤާލ  އި،  ޗިލްޑްރަންސް 

 ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފ ހުގެ އިތުރުން އިންފޮމޭޝަން    ގެލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓ  އި،އިންސާފުގެ އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ސާ

ޤާނޫނު އެވެ. އަދި  ރިފައިވާ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުއެ މުއައްސަސާތަކަށް ކަނޑައަޅާ  ކޮށްއިސްޭބފުޅުންނާ ަބއްދަލު
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ޕްރޮޓެކްޝަން    ،)ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ޤާނޫނު( ތަންފ ޒުކުރުމަށާއި  2012/3ނަންަބރު   އެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ފެމިލ  

ކަނޑައަޅައި   ފައިސާ  މިންވަރަށް  ބޭނުންވާ  ކުރުމަށް  ފުރިހަމަގޮތުގައި  އެންމެ  މަސައްކަތްތައް  ކުރަންޖެހޭ  އޮތޯރިޓ ން 

ަބޔާންކޮށްފައިވާތ  ގުޅޭގޮތުން    2022  ،ދޫކުރަންވާނެކަމަށް  ަބޖެޓާ  ލަފާކޮށްފައިވާ  އޮތޯރިޓ އަށް  އެ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ަބއްދަލުކުރި، މަށްރުމަޝްވަރާކު ޭބފުޅުންނާ  ކަމާގުޅޭ  އޮތޯރިޓ ގެ  އިތުރުންއެ  މ ގެ  ލަފާކުރާ   2022، އެވެ.  އަހަރަށް  ވަނަ 

މަށް ކޮމިޓ ގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރުނަރާއި އޮޑިޓަރ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން ފަންނ  ލަފާ ހޯދު

 އެވެ.ަބއްދަލުކުރި  ޅުންނާގެ އޮފ ހުގެ ޭބފުޖެނެރަލް

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ އިޤްތިޞާދ  ޙާލަތާއި ތަޞައްުވރު  -5.0

އަދި މެދުރާސްތާގެ ަބޖެޓަށް އިންފްލޭޝަނާއި،  އި،  ވަޒ ފާގެ ާބޒާރާނާޢަތްތަކާއި،  ޞިމައިގަނޑު  ދުންތެރިކަމާއި،  އްޤައުމ  އުފެ

ޖ .ޑ .ޕ   ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ރާއްޖޭގެ    2021  މައްޗަށް މިަބއިގައި އަލިއަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.  ހުރި ހިރާސްތަކުގެ

އިންސައްތައިން ދަށަށްގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. )ދިހެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް(    10.1ބަލާއިރު   އަހަރުގެ މިމުއްދަތާ އަޅާމިދިޔަ

ަބލިމަޑުކަން    19-ކޮވިޑް ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުން ފެށިގެން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު    2020ފެތުރެން ފެށުމާއެކު،  ގެ 

ދިއުމަށްފަހު،   ދަށަށް  އުފެއްދުންތެރިކަން  އަހަރުގެ    2021ކުއާޓަރުގައި  އުފެއްދުންތެރިކަން  ދެވަނަ  ވަނ   ކުއާޓަރުގައި  ވަނަ 

)ހަތްދިހަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( އިންސައްތައިން    75.3ރުގައި  ވަނަ ކުއާޓަދެމިގޮތުން މިއަހަރުގެ   މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ.

ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އުފެއްދުންތެރިކަން އާދަޔާ ޚިލާފަށް މަތިވެފައިވަނ   ދެމައްޗަށް ގޮސްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި އަހަރުގެ  

އަދި    ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރާ މިންވަރު ވަރަށް ޮބޑަށް މަތިވެފައިވާތ އެވެ.ަބލާއިރު  ވަނަ ކުއާޓަރާ އަޅާދެމިދިޔަ އަހަރުގެ  

)ތިރ ސް ހަތަރެއް    34.8)ހަތްދިހަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( އިންސައްތައިގެ ތެރެއިން    75.3ކުރިއެރުމުގެ    ޖ .ޑ .ޕ ގެމުޅި  

އިންސައްތަ   އަށެއް(  ފަތުރުވެރިކަމުސާއްހިޕޮއިންޓް  ދާއިރާއިންނެވެ.  ކޮށްފައިވަނ   ޤައުމ     2021ގެ  އަހަރު  ވަނަ 

)ތިރ ސް އަށެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އިންސައްތައާ   38.5)އަށާވ ސް ޕޮއިންޓް އެކެއް( އިންސަތައާއި    28.1އުފެއްދުންތެރިކަން  

 ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ދެމެދުގެ މިންވަރަކުން 

ޮބޑު  ޢަނާޞިވެރިކަމުގެ  ފަތުރު އެންމެ  އުފެއްދުންތެރިކަމަށް  ރާއްޖޭގެ  ނުސ ދާގޮތުން  ސ ދާގޮތުންނާއި  އެއްކުރާ  ސާއްހިތަކ  

ތްތަކަކަށްވާތ އެވެ.  ޢަނާޞިތްތަކަކ  ފަތުރުވެރިކަމާ ގުޅިފައިވާ  ޢަ ނާޞިތިޞާދ   ތެވެ. ސަަބަބކ  ރާއްޖޭގެ އެހެން ގިނަ އިޤްޢަނާޞި

ތަކ  ރާއްޖެއަށް  ޢަނާޞިވެރިކަމުގެ  ފަތުރުމ ގެ ތެރޭގައި ދަތުރުފަތުރާއި މުވާސަލާތ  ޚިދުމަތާއި ވިޔަފާރި ހިމެނެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން  
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ވެރިކަމުގެ ވަންނަ ޭބރު ފައިސާގެ މައި މަސްދަރެވެ. އަދި ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނ ގެ އެންމެ ޮބޑުަބއެއް ހިއްސާކުރަނ ވެސް ފަތުރު

 ދާއިރާއިންނެވެ. 

ކޮވިޑް  2020 ކުރިމަތިވި  އަހަރު  ރައްކާތެރިވުމަށް    19-ވަނަ  ަބލިމަޑުކަމުން  މަސްދުވަހުގެ    3ޯބޑަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ގެ 

  )އެކެއް   1.7ވަނަ އަހަރު    2019މުއްދަތަކަށް ަބންދުކުރުމުން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ޮބޑަށް މަދުވިއެވެ.  

ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރ  ޖުމުލަ   2020މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރިނަމަވެސް  ޕޮއިންޓް ހަތެއް(

ވަނަ އަހަރުގެ    2021)ފަސްލައްކަ ފަންސާސްފަސްހާސް ހަތަރުސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް( ފަތުރުވެރިންނެވެ. އަދި    555,494

އެއް  2020މަހުގައިވެސް    3ފުރަތަމަ   ވަރަށް ފަތުރުވެރިން ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި މިންވަރާ 

ރަތްކުރާ ޢަދަދު ވަނ   އެޕްރ ލް މަހުން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާ  ގެ އައު ރާޅާއެކު   19-ކޮވިޑް  ޒިޔާރަތްކުރިއެވެ. ނަމަވެސް

ގެ ތިންވަނަ ރާޅު ކޮންޓްރޯލުކުރެވި، އަދި ާބރު މިނެއްގައި ވެކްސިން   19-ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްވެފައެވެ. ނަމަވެސް  ށްދަ

 ގައި އަނެއްކާވެސް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޢަދަދު މަތިވާންޕްރޮގްރާމް ގެންދިޔުމުގެ ނަތ ޖާއެއްގެގޮތުން ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭ

ވަނަ   16ގެ  މަހު  އިވަނަ އަހަރުގެ ޖުލަ  2021ވަނަ އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންނާ އެއްވަރަށް    2020ފަށާފައިވެއެވެ.  

ރާއްޖެއަށް   ހަމައަށް  ފަތުރުވެރިން   953,723ދުވަހާ  ތޭވ ސް(  ހަތްސަތޭކަ  ތިންހާސް  ފަންސާސް  )ނުވަލައްކަ 

އަޅާ  2020ކ   ޒިޔާރަތްކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޢަދަދަ  މުއްދަތާ  )ސަތޭކަ ސާޅ ސް ނުވައެއް    149.1ަބލާއިރު  ވަނަ އަހަރުގެ މި 

)އަށާވ ސް   28.7ަބލާއިރު  ޅާ ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަ  2019ޕޮއިންޓް އެކެއް( އިންސައްތަ މަތި ޢަދަދެއް ނަމަވެސް  

މަހުން ފެށިގެން ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު    މި އަހަރުގެ އޮގަސްޓު  ޕޮއިންޓް ހަތެއް( އިންސައްތަ ދަށް ޢަދަދެކެވެ.

ގަވެއެވެ.  ަބލާއިރު ވަރަށް ޮބޑުތަނުން ދަށްކަމަށް ފާހަވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރި ޢަދަދާ އަޅާ  2019އިތުރުވިނަމަވެސް  

ރެޖުކޮށް  ގެ ސަަބުބން ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އައިސްފައިވާ ހެޔޮ ަބދަލަކ  ފަތުރުވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެވް  19-ކޮވިޑް

)ހައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(    6.3ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން އެވްރެޖުކޮށް ހޭދަކުރ     2019ދުވަހުގެ ޢަދަދު އިތުރުވުމެވެ.  ހޭދަކުރާ  

)ނުވައެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( ދުވަހަށް   9.1ވަނަ އަހަރު އެވްރެޖުކޮށް ހޭދަކުރާ ދުވަހުގެ ޢަދަދުވަނ     2021ވެ. ނަމަވެސް  ދުވަހެ

ެބޑްނައިޓަކަށް ލިޭބ ޓެކުހުގެ އާމްދަނ ވަނ    ވަނަ އަހަރުގެ ވޭތުވެދިޔަ    2021  އިތުރުވެފައެވެ.އިތުރުވެފައެވެ. އެހެންކަމުން، 

 1.2ވަނަ އަހަރު    2021ށް އޮތް މަސްތަކުގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ މިންވަރު ހުރެއްޖެނަމަ،  މަސްތަކާ އެއްގޮތަށް ކުރިޔަ

  19-)އެކެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް( މިލިއަން ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، ކޮވިޑް

ވަނަ އަހަރު ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާނެ   2021ަބލިމަޑުކަމުން ކުރިމަތިވެދާނެ އަންސަރޓެނިޓ  ނުވަތަ ނުތަނަވަސްވުންތަކާއެކު  
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)އެކެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( މިލިއަންއާ    1.3)އެކެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( މިލިއަންނާއި    1.1ޢަދަދު ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނ   

  ދެމެދުގައެވެ. 

 ގެމާރާތްކުރުމުޢި  ން ފެންނަގޮތުގައިރު، ކުއާރޓަލ  ޖ .ޑ .ޕ އިހާތަނަށް ލިިބފައިވާ މަޢުލޫމާތަށް ަބލާއިގެ މިވަނަ އަހަރު  2021

އިންސައްތަ   )ސާޅ ސް ހަތެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް(  47.2ަބލާއިރު  އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ  2020އުފެއްދުންތެރިކަން  ދާއިރާގެ  

  ދަށްވެފައެވެ.  )ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް( އިންސައްތަ  4.9ވަނ  ދަށްވެފައެވެ. ހަމަ އެފަދައިން، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވަނ   

ަބލާއިރު    މި ނިޔަލަށް  2021ދާއިރާއަށް  މަހުގެ  އޮގަސްޓު  މަހުން  ޖަނަވަރ   އަހަރުގެ  އެތެރެކޮށްފައިވާ   ވަނަ   ރާއްޖެއަށް 

ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ ާބވަތްތައް )ލަކުޑި، ދަގަނޑު، ސިމެންތި އަދި ހިލަ( ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާަބލާއިރު  މާރާތްޢި

ސަޕްލައި ޗޭނަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގެ ސަަބުބން ދުނިޔޭގެ    19-އި ކޮވިޑްމ ގެ މައިގަނޑު ސަަބުބތަކުގެ ތެރޭގަވެފައެވެ.  ށްވަނ  ދަ

އަހަރުގެ    ނާޢަތްޞި، އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ތައް މަޑުޖެހުމާއިޢުސަރުކާރުން ހިންގާ އެކިއެކި ތަރައްޤ ގެ މަޝްރޫ ގޮންޖެހުންތަކާއި،  

 ންހެން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައި އޮތުން ހިމެނެއެވެ. ޮބޑުަބޔަކަށް މުޅި

އިޤް ރާއްޖޭހެ  ދާއިރާއަށްފަހު  ޮބޑަށް  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އެންމެ  ރ ޓެއިލް  ސާއްހިތިޞާދަށް  އާއި  ހޯލްސޭލް  ދާއިރާތަކަކ   ކުރާ 

  20.6ދުމަތުގެ ދާއިރާއެވެ. މިތިން ދާއިރާއިން ރާއްޖޭގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ޖުމުލަ ޚިސަލާތ  ވާ ވިޔަފާރިއާއި ދަތުރުފަތުރާއި މު

ގެ ަބލިމަޑުކަމާއެކު މިތިން ދާއިރާގެ   19-ވަނަ އަހަރުގެ ކޮވިޑް  2020ކުރެއެވެ.  ސާއްހިއިންސައްތަ  )ވިހި ޕޮއިންޓް ހައެއް(  

ފެށުމާއެކު،   އަހަރު  ވަނަ  2021އުފެއްދުންތެރިކަންވެސް ވަނ  ދަށްވެފައެވެ. ނަމަވެސް   ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާ ކުރިއަރަން 

)ފަސްދޮޅަސް ފަހެއް ޕޮއިންޓް   65.4ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ވިޔަފާރި ދާއިރާގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަނ     2021

 )ނުވަދިހަ   90.8ވަނ   ތުގެ ދާއިރާދުމަޚިހަތަރެއް( އިންސައްތަ މަތިވެފައިވެއެވެ. ހަމަ އެފަދައިން ދަތަރުފަތުރާއި މުވާސަލާތ   

 އިންސައްތަ( ކުރިއަރާފައެވެ. ޕޮއިންޓް އަށެއް

ތަކ  މަސްވެރިކަމެވެ. ޢަނާޞިވަނަ އަހަރު އެންމެ ޮބޑަށް ކުރިއެރި   2020ގެ ސަަބުބން މާ ޮބޑު އަސަރެއްނުކޮށް،  19-ކޮވިޑް

އް ޕޮއިންޓް ދޭއް( އިންސައްތައިން ކުރިއެރިއިރު، އެ  އެ)ދިހަ  10.2ނާޢަތް  ޞިވަނަ އަހަރު މަސްވެރިކަމުގެ    2020މިގޮތުން  

އެކް މަސް  މިންވަރުސް އަހަރު  ވަނ   ޕޯޓްކުރި  އަދި    2019ވެސް  މަތިވެފައެވެ.  އަހަރަށްވުރެ  އަހަރުގެ   2021ވަނަ  ވަނަ 

 ދާއިރާގެ ކުރިއެރުން ދެމެހެއްޓޭނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. މެދުރާސްތާގައި މި

ވަޒ ފާގެ    19-ކޮވިޑް ސަަބުބން  އަރާފައެވެ.ގެ  ލޮޅުމެއް  ޮބޑު  ފަތުރުވެރިކަމު  ާބޒާރަށްވަނ   ތާއި  ޢަނާޞިގެ  ޙާއްޞަކޮށް 

ގުޅުންހުރި   ދަނޑުވެރިކަންފަދަ  ތައްކަމަށްވާ  ނާޢަތްޞިފަތުރުވެރިކަމާ  މަސްވެރިކަމާއި  ނާޢަތްތަކުގައި ޞިދަތުރުފަތުރު، 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022
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ތާއި ކުދި އަދި  ޢަނާޞިމ ގެ އިތުރުން ޢިމާރާތްކުރުމުގެ  މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް ވަނ  ވަރަށް ޮބޑަށް އަސަރުކޮށްފައެވެ.  

 2021ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށްފައެވެ. ނަމަވެސް    ންސް މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަނ މެދުފަންތ ގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ފްރ ލާ

މ ހުންގެ   އަދާކުރާ  ވަޒ ފާ  މިދާއިރާގައި  އިތުރުވުމުން،  މިންވަރު  ކުރިއަރާ  ދާއިރާ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އަހަރު  ޢަދަދު  ވަނަ 

ން ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އި ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިންޝަން އޮފ ހުގަޕެއިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން  

ތިޞާދ   ވަނަ އަހަރުގެ އިޤް  2020ަބލާއިރު އިތުރުވެފައެވެ.  ވަނަ އަހަރާ އަޅާ   2020ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންވަނ   

އަރައި ފަށާފައިވުމާއެކު،  ހ ނަރުކަމުން  މުވައްޒަފުންގެ ޕެ ގައި    2021ގަންނަން  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ  އޮފ ހުގައި  ންޝަން 

ވަނަ އަހަރު ވަޒ ފާގެ ާބޒާރުވެސް ވަނ  ކުރިއަރަން ފަށާފައެވެ. އަދި އާާބދ ގެ ޮބޑުަބޔަކަށް    2021ޢަދަދުތަކުން ދޭހަވާ ގޮތުގައި  

ގެސްޓްހައުސްތަ ރަށްރަށުގައި  ދިރިއުޅޭ  މ ހުން  ގިނަ  ކުރެވިފައިވާތ   ފުރިހަމަ  ހުޅުވަމުންނެވެ. ވެކްސިން  އަލުން  ދަނ   އް 

ވަނަ އަހަރު ރަސްމ  ވަޒ ފާތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ޢަދަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.    2021އެހެންކަމުން  

އެ ނުހިމެނެއެވެ.  ަބއިތައް  ަބއެއް  މުހިއްމު  ވަޒ ފާގެ  ރާއްޖޭގެ  ތަފާސްހިސާުބގައި  އޮފ ޕެ  އ ޕެންޝަންގެ  ހުގައި ންޝަން 

ިބދޭސ    ކަމަށްވާ  ޮބޑުަބއެއް  ލޭަބރފޯސްގެ  ރާއްޖޭގެ  ތެރޭގައި  މުވައްޒަފުންގެ  މަސައްކަތްތެރިން  ރަޖިސްޓަރ ކޮށްފައިވާ 

ނުހިމެނެވެ. ތ އެނުހިމެނޭ ފަރާތްތައް  މަސައްކަތްކުރާ  ސެކްޓަރގައި  އިންފޯމަލް  ފަރާތްތަކާއި  ވިޔަފާރިކުރާ  އަމިއްލަ  އަދި  ވެ. 

ރުކަމުން އަރައިގަންނަން ފަށާފައިވާއިރު، ިބދޭސ  މަސައްކަތްތެރިންގެ ތިޞާދ  ހ ނަގެ އިޤް  19-ވަނަ އަހަރު ކޮވިޑް  2021

ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ިބދޭސ ންގެ   2021އޮކްޓޫަބރު    16ޢަދަދުވެސް ވަނ  އިތުރުވެފައެވެ. މިގޮތުން  

އެކަނި ރަސްމ ކޮށް ރ ސް އެކެއް( އެވެ. ނަމަވެސް މިއ  ހަމަ)އެއްލައްކަ ފަންސާސްހާސް، އެއްސަތޭކަ ތި  150,131ޢަދަދަކ   

 އުޅޭ ިބދޭސ ންގެ ޢަދަދެވެ. ވިސާ ނެތި އުޅޭ ިބދޭސ ންނާއެކު މި ޢަދަދު މިއަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

  2021އެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( އިންސައްތައެވެ.  ވް  ޓިނެގެ)  1.4- ވެހިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓަކ ވަނަ އަހަރު ދި  2020

ގޮސްފައެވެ.   ަބލާއިރު ދަށަށްވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހާ އަޅާ  2020ތިން މަހު އަގުތައް ވަނ   ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ  

ލާތުގެ ދާއިރާގެ އަގުތައް  ވާސަވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހުގައި އަގުތައް ދަށަށްގޮސްފައިވަނ  ކުލި، މަސް އަދި މު  2021

ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހު އަގުތައް ދަށްކޮށް ހުރުމަށްފަހު،    2021ަބލާއިރު ދަށްވުމުންނެވެ.  ވަނަ އަހަރާ އަޅާ  2020

ޓް  މިގޮތުން ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ  މަސް ފަހުން، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަގުތައް މަތިވެފައެވެ.  12މި އެޕްރ ލް މަހު ވަނ   

 2022)ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް( އިންސައްތައިގައެވެ. އަދި    0.7ވަނަ އަހަރު އެވެރެޖްކޮށް ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނ     2021

   )އެކެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( އިންސައްތައިގައެވެ.  1.1ވަނަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނ  
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ވަނަ    2020ޕޮއިންޓް އަށެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    ހައެއް)އަށްޑިހަ    86.8  އަކ  .ޑ .ޕ ވަނަ އަހަރުގެ ނޮމިނަލް ޖ   2019

ށަށް  ިބލިއަން ރުފިޔާއަށް ދަ(  ހައެއްޕޮއިންޓް  ހައެއް  )ފަންސާސް    56.6  ޖ .ޑ .ޕ އަހަރަށް މިވަގުތު ލަފާކުރެވެނ  ނޮމިނަލް  

)ހަތްދިހަ ތިނެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(   73.3ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނ     ނޮމިނަލް ޖ .ޑ .ޕ  ވަނަ އަހަރު    2021ދިއުމަށްފަހު  

  84.3ވަނަ އަހަރު    2022)އަށްޑިހަ ދޭއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގައެވެ. އަދި    82.0ިބލިއަން ރުފިޔާއާއި  

)ނުވަދިހަ ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ   94.1އިންޓް ތިނެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާއާ  )އަށްޑިހަ ހަތަރެއް ޕޮ

  މިންވަރެއްގައި ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

)ތިރ ސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް   33.5ތިޞާދ  ދުވެލި  ވަނަ އަހަރު އިޤް  2020ތިޞާދ  ދުވެއްޔަށް ބަލަލާއިރު،  މެދުރާސްތާގައި އިޤް

ދަށްވުމަށްފަހު،   އިންސައްތައިން  އަހަރު    2021ފަހެއް(  އިންސައްތައިން   31.6ވަނަ  ހައެއް(  ޕޮއިންޓް  އެކެއް  )ތިރ ސް 

ކުރިއަރާ    ޕ .ޑ .ޖ ވަނަ އަހަރުވެސް ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ޢާންމުގޮތެއްގައި    2022ކުރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި  

ލް  އިންސައްތައިން ރިއަ)ާބރަ(    12މިގޮތުން މިހާރު އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި  މިންވަރަށްވުރެ މަތިވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  

 ކުރިއަރާނެއެވެ.   ޖ .ޑ .ޕ 

ޕޭމަންޓަ އޮފް  ބެލެންސް  ަބލާއިރު  ރާއްޖޭގެ  ދަރަނި    2021ށް  ެބލެންސްގެ  އެކައުންޓް  ކަރަންޓް  ނިމޭއިރު  އަހަރު  ވަނަ 

ޢަދަދު ތިނެއް(  ޕޮއިންޓް    އެކެއްސަތޭކަ  ނުވަ)  901.3ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނ ،   މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގައެވެ. އަދި މި 

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް   ޕޮއިންޓް ދޭއް(އެއްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް  )އެއްހާސް    1,183.2ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް    2022

  އަށާރަ )  18.0ވަނަ އަހަރު    2021  ދަރަނިގެ ނިސްބަތުން ކަރަންޓް އެކައުންޓް  ޖ .ޑ .ޕ   އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  މައްޗަށްދާނެކަމަށް

އިންސައްތައަށް   (ނުވައެއްޕޮއިންޓް    ވިހި)  20.9ވަނަ އަހަރު    2022އިންސައްތައިގައި ހުރުމަށްފަހު،    (ސުމެއްޕޮއިންޓް  

ހަސަތޭކަ )  672.2ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭގެ ރަސްމ  ރިޒަރވްގެ ގޮތުގައި    2021.  މައްޗަށްދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ

 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު މި 2022މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭއިރު،  (ދޭއްޕޮއިންޓް ހަތްދިހަ ދޭއް 

 އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. ޕޮއިންޓް ތިނެއް(ފަންސާސް ހަތެއް  ހަސަތޭކަ) 657.3ޢަދަދު 

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގެ އަންދާޒާތަކަށް ަބދަލު އަތުވެދާނެކަމަށް    2022މެދުރާސްތާގެ ަބޖެޓަށް ހުރި އެކި ހިރާސްތަކުގެ ސަަބުބން  

ތިޞާދަށް އަންނަ ލޮޅުންތަކުން  އިޤް  ގެތިޞާދަކަށްވުމުން ދުނިޔޭރާއްޖެއަކ  އޯޕަން އިކޮނިމ  ނުވަތަ ހުޅުވިފައިވާ އިޤްެބލެވެއެވެ.  

އިޤް އަސަރުކުރެއެވެ.  ރާއްޖޭގެ  ދިވެހިރާއްޖޭތިޞާދަށް  ދާއިރާއަކ   ފަތުރުވެރިކަމުގެ  އިޤްއަދި  ޮބޑަށް  ގެ  ވަރަށް  ތިޞާދު 

ކުރަނ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސާއްހިދާ  އިންސައްތަ ސ )ފަންސަވ ސް(    25ތިޞާދުގެ  ަބރޯސާވެފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ. މިގޮތުން އިޤް
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)ސުމެއް    0.3)އެކެއް( އިންސައްތަ އިތުރުވާނަމަ، ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިޭބ އާމްދަނ     1އިރާ  ދާ  ދާއިރާއިންނެވެ. ފަތުރުވެރިކަމުގެ

ަބޖެޓު ޑެފިސިޓް   )އެކެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް( އިންސައްތައިން ދަށްވެއެވެ.    1.6ޕޮއިންޓް ތިނެއް( އިންސައްތައިން އިތުރުވެ، 

ޓު ޑެފިސިޓަށް  ޖެތިޞާދަށާއި ދައުލަތުގެ އާމްދަނ  އަދި ަބ ލޮޅުމަކ  އިޤްއެހެންކަމުން، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކޮންމެ

ފެތުރޭ މިންވަރު ކޮންޓްރޯލްކޮށް   19-ހިރާސްކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދަނ  ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްމި    އަދިއަސަރުކުރާނެކަމެކެވެ.  

 އަދި ވެކްސިން ދެވޭ މިންވަރު އިތުރުކޮށް ވެކްސިން ކަވަރޭޖް އިތުރުކުރަމުންނެވެ. 

އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ  މަތިވެއެވެ.  ާބޒާރުގެ އަގުތައް މައްޗަށްދިއުމުގެ ސަަބުބން ރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރާ މުދަލުގެ އަގު  ދުނިޔޭގެ  

އަގު މަތިވުމުގެ ސަަބުބން އިމްޕޯޓް ޑިއުޓ ގެ ގޮތުގައި ލިޭބ އާމްދަނ  އިތުރުވާނެއެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުން ސަްބސިޑ  ދެމުންދާ  

ޔުމަކ ވެސް ަބޖެޓަށް  ދިރަދު އިތުރުވެގެންޚަކާޑުގެ ާބވަތްތައް އަދި ތެލުގެ އަގު ޮބޑުވަމުން ދައުލަތުން ސަްބސިޑ ގެ ގޮތުގައި ކުރާ  

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި   2020ަބލާއިރު ތެލުގެ އަގުވެސް ވަނ  މަތިވެފައެވެ.  ވަނަ އަހަރާ އަޅާ  2020  ހުރި ހިރާސްއެކެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި   2021)ސާޅ ސް ދޭއް( އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް ހުރިއިރު    42ފ ފާއެއްގެ އަގު    ތެޔޮެބންޗްމާކުގައި    ެބރެންޓް

  )ހަތްދިހަ( އެމެރިކާ ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް ގޮސްފައެވެ. މ ގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން ސަްބސިޑ  ދެ   70އަގުވަނ   ފ ފާއެއްގެ  

  2021އަދި ގޮދަނުގެ އަގުވެސް  އަހަރު ތެރޭގައި މަތިވެފައެވެ.    ވަނަ  2021ާބވަތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަކުރުގެ އަގުވެސް ވަނ   

  ށ ގެންވާކަމެކެވެ.އަގުވެސް މަތިވުމަކ  އެކަ ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މަތިވެފައިވުމުން ފުށުގެ

އަހަރު ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޢަދަދާއި ފަތުރުވެރިންގެ   5ވަނަ އަހަރު ފިޔަވައި ފާއިތުވި  2020މ ގެ އިތުރުން، 

އެއްވަރަށް  މިންވަރާ  އިތުރުވި  ފަތުރުވެރިން  ނަމަވެސް  އިތުރުވެފައެވެ.  އަހަރު  އަނެއް  އަހަރަށްވުރެ  އެއް  ެބޑްނައިޓްސްވަނ  

ރެޖު  އާމްދަނ  އިތުރުނުވެއެވެ. މ ގެ މައިގަނޑު ސަަބަބކ  ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އެވް ދައުލަތަށް ލިުބނު    ޓ  ގޮތުގައި.އެސް.ޖ .ޓ 

އެންޑް މާކެޓަށް ފަތުރުވެރިން -އަގުތައް ދަށްވުމެވެ. އެވްރެޖު އަގުތައް ދަށްވާނ  ފަތުރުވެރިންގެ ެބޑްނައިޓްސް އިތުރުވާއިރު ލޯ

އިތުރުވުމުންނެވެ.   މިންވަރު  އެވްގެސްޓްހައުސާޒިޔާރަތްކުރާ  ފުޅާވެގެންދާވަރަކަށް  ފަތުރުވެރިކަން  ހޯމްސްޓޭ  ރޭޓު  އި  ރެޖު 

ލަފާކުރެވެއެވެ.   ޓޫރިޒަމް ދަށަށްދާނެކަމަށް  ހޯމްސްޓޭގެ  ތެރޭގައި  އަހަރު  އަންނަ  އަދި  ފުޅާވެ  ޓޫރިޒަމް  ގެސްޓްހައުސް 

ހައިޢާތަ ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ހިރާސް  ދަށްވުމުގެ  އަގުތައް  އެވްރެޖު  ރާވާފައިވާއިރު،  މާކެޓުތަކަށް  -ރަފުކުރުމުން  އެންޑް 

 އިސްތިހާރުކުރުމާއި ޕްރޮމޯޝަން އިތުރުކުރުމަށް ސަރުކާރުންވަނ  ރާވާފައެވެ. 

ޮބޑެތި ަބދަލުތަކެއް އާދެއެވެ. އެގޮތުން، ފާއިތުވެދިޔަ ދައުލަތުގެ އާމްދަނ އަށް އަންނަ ަބދަލުތަކުގެ ސަަބުބން ދައުލަތުގެ ަބޖެޓަށް  

ދަށެވެ. އާމްދަނ އާ    ގިނަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނ އަށްވުރެ ދައުލަތަށް ަބލައިގަންނަ އާމްދަނ 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 17               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ނުލިުބމާއި، ޓެކުހުގެ އާމްދަނ  ނޫން އެހެނިހެން  ދައުލަތަށް    ރަފުކުރާ އާމްދަނ  ޢާގުޅޭ ވަކިވަކި ހިރާސްތަކުގެ ތެރޭގައި، އަލަށް ތަ 

އާމްދަނ  ަބލައިގަތުން ފަސްކުރުމާއި، ޓެކްސް ނޫން އެހެނިހެން އާމްދަނ އާެބހޭ ސިޔާސަތުތައް ަބދަލުކުރުމާއި ދައުލަތަށް ފައިސާ 

ރާ މިންވަރު ނުވަތަ ކޮމްޕްލަޔަންސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޓެކުހާއި އެނޫން އާމްދަނ އާެބހޭ ޤާނޫނާ ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ޢަމަލުކު

 ން ހިމެނެވެ.  ދަށްވު

ކުރިމަތިވާކަމެކެވެ. އެކިއެކި    ރަދުގެ ހިރާސްތައްޚަކ   ރަދުކުރަންޖެހުމަޚަަބޖެޓު ފާސްކުރުމަށްފަހު ަބޖެޓު ނުކުރެވިވާ ކަންކަމަށް  

އިތުރުވާ   ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ަބޖެޓަށް  "ަބޖެޓު ޚަސަަބބުތަކާހުރެ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ހިރާސްތައް  ކުރިމަތިވާ  ރަދުތަކުން 

ގައި ކޮންޓިންޖަންސ " އަށް ޢަދަދެއް ފާސްކުރާ ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވ ނަމަވެސް، މި ޢަދަދަށްވުރެ އިތުރަށްވެސް އަހަރުގެ ތެރޭ

ފާއިތުވި އަހަރުތަކަށް ަބލައިލާއިރު، ދައުލަތުގެ ަބޖެޓަށް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދު އިތުރުވާ ރަދު އިތުރުކުރަންޖެހެއެވެ.  ޚަަބޖެޓަށް  

ތެރޭގައި   ސަަބުބތަކުގެ  އަހަރުގެ ޕްމައިގަނޑު  ަބޖެޓުނުކުރެވުމާއި،  މިންވަރަށް  އެކަށ ގެންވާ  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ރޮގްރާމްތަކާއި 

ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭންޖެހޭ ފައިސާ އިތުރުވުމާއި،  އި ޤާނޫނަށް ނުވަތަ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެނެވޭ ަބދަލުތަކާއި،ތެރޭގަ

ގ ިބލްސް ނުވަތަ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ހިންގާފައިވާ ޚަރަދުތަކުގެ ބިލްތައް ހިނގަމުންދާ އަހަރު އަދާކުރަންޖެހުމާއި، ޕެންޑިން

 ޖެހުން ހިމެނެއެވެ.  ންވާ ކުންފުނިތަކަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރަސާއްހިއަދި ސަރުކާރު 

ކޮވިޑް  2021މިގޮތުން،   ަބޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ކަންކަމަށް    19-ވަނަ  ރުފިޔާ   200ގެ  މިލިއަން  )ދުއިސައްތަ( 

ޓް އެކެއް(  )ހަތްސަތޭކަ ސައްބ ސް ޕޮއިން  726.1ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްަބރުގެ ނިޔަލަށް    2021ކަނޑައެޅިފައިވ ނަމަވެސް،  

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ފާސްކުރިފަހުން ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވުނު ަބދަލުތަކާއެކު    2021ރަދުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި  ޚަމިލިއަން ރުފިޔާ  

މި ހިންގާ  )ފަންސާސް ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ަބޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވެއެވެ.    52.7ޖުމުލަ  

)ސަތޭކަ ޕޮއިންޓް ދޭއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާގެ ގޮތުގައި   100.2ވަނަ އަހަރަށް    2021

)ދުއިސައްތަ ސަތާރަ ޕޮއިންޓް ހަތެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާނެކަމަށް    217.7ކަނޑައަޅާފައިވ ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  

)ދޭއް ޕޮއިންޓް   2.6ވާ ކުންފުނިތަކުން  ސާއްހިއަހަރުގެ ސެޕްޓެންަބރުގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު    ވަނަ  2021އަދި    ލަފާކުރެވެއެވެ.

އިންސައްތަ ޮބޑު އަށެއް(  )   8ހައެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެއެވެ. މިއ  މި އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ކަނޑައެޅި ޢަދަދަށްވުރެ  

  ޢަދަދެކެވެ. 

ޕްރެޝަރު ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭ  ފައިސާގެ އާމްދަނ  އިތުރުކޮށް އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް    ޭބރުކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  މި ހިރާސްތައް  މާ،  ވ 

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި އާމްދަނ  ލަފާކުރި މިންވަރަށް ލިޭބނެކަން    2022އަދި  އެންމެހައި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން މުހިންމެވެ.  
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 18               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

އަޅަންޖެހޭ އެންމެހާ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުންވެސް    ންކޮށް، ޑެފިސިޓް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ ޮބޑުވިޔަނުދ  ހިފެހެއްޓުމަށްޤ ޔަ

  މެވެ.ންމުހި

 ދިެވހިރާއްޖޭެގ ފިސްކަލް ޙާލަތާއި ތަޞައްަވރު  - 6.0 

ދ  އަޑިގަނޑަކަށް ވެއްޓިފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ. އިޤްތިޞާއާ ގުޅިގެން ޮބޑު    19-ވަނަ އަހަރާ ރާއްޖެ ކުރިމަތިލާނ  ކޮވިޑް  2021

ގިނަ  ަބޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ  އައ  ހަލުވިވަމުންނެވެ.    ދ  ދުވެލިއިޤްތިޞާރު، ރާއްޖޭގެ  ލިއިގެ ަބލިމަޑުކަމާ ކުރިމަތި  19-ކޮވިޑް

ގެ ކުރ ކޮޅުގައި   2020ގެ ަބލިމަޑުކަމާއެކު،    19-ނަމަވެސް ކޮވިޑްމުންނެވެ.  މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ޢަމަލ  މަސައްކަތް އައ  ފެށެ

 ންހެން ހުއްޓުނެވެ. ގިނަ މަސައްކަތްތައް މުޅި ކާއިރަކާތްތަޙަތިޞާދ  ޤްލަތު ަބދަލުވެ، އިޙާ

. ގެ ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަންނަމުން އަންނަ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ  19-ވަނަ އަހަރާ ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދު ކުރިމަތިލަނ  ކޮވިޑް  2022

އިޤް   19-ކޮވިޑް ރާއްޖޭގެ  އައާއެކު  ޮބޑު  ވެއްޓި،  ތިޞާދު  އިޤް  2020ޑިގަނޑަކަށް  އަހަރު    33.3ތިޞާދުގެ ސައިޒު  ވަނަ 

ފައިވެއެވެ. މި ޮބޑު ތަދުމަޑުކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެންމެ ޮބޑު އެހ ތެރިކަމެއް  ންސައްތަ ދަށްވެއި)ތިރ ސް ތިނެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް(  

ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތެވެ. ދައުލަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން ތަންދިން އެންމެ ޮބޑަކަށް، ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން    ކޮށްދިނ ރުފޯ

ލުއި ލޯނުތައް ވިޔަފާރިތަކަށް ދިނުމާއި ގޭިބސ ތަކުގެ     ފޯރުކޮށްދ ފައިވެއެވެ. މިގޮތުން،ވިޔަފާރިތަކަށާއި ގޭބ ސ ތަކަށް އެހ ތެރިކަން

ަބލް އިންކަމް ހިފެހެއްޓުމަށް ފެނާއި ކަރަންޓް ިބލުން ޑިސްކައުންޓް ދިނުމާއި ސިވިލް ސަރވިސްގެ މުވައްޒަފުންގެ  ސިޑިސްޕޮ

- ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން، ކޮވިޑްޓާނުލާ  މުސާރައިން އުނި ނުކުރުމާއި ހިނގަމުންދިޔަ މަޝްރޫޢުތައް ހުއް

ގެ ަބލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ގިނަގުނަ ޚަރަދުތައް ކުރެވި، އަދި ރާއްޖޭގެ ޯބޑަރު ހުޅުވައި، ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަށް   19

ތިޞާދ  ކުރިއެރުން އިތުރުކުރެވުނު ރާއްޖޭގެ އިޤް  ވަނަ އަހަރު  2021ލަތާ ގުޅޭގޮތަށް ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވެއެވެ.  ޙާގެންދިޔުމަށް  

ޮބޑު   މާލ ގޮތުން  ރާއްޖެވަނ   ދަށްވެ  އެވެ.ރުބާނ އެއްވެފަޤުނަމަވެސް،  ޮބޑުތަނުން  އާމްދަނ   ދައުލަތުގެ  ޙާލަތާއެކު،  ،  މި 

ރަދުކުރަން ޖެހުމުގެ ސަަބުބން  ޚަަބލިމަޑުކަން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އިތުރު  ކުރިއަރުވައި،    ތިޞާދުޚަރަދުކުޑަކުރި ނަމަވެސް، އިޤް

ވ  ގޮސްފައިވެއެވެ.  މައްޗަށް  ދަރަނި  ދެމެހެއްދައުލަތުގެ  މެދުރާސްތާގައި  ޕޮލިސ ގެ  ޓެމާ،  ފިސްކަލް  މިންގަނޑަކަށް  ނެވި 

ޑެފިސިޓް ދެމެހެއްޓެނެވި މިންގަނޑެއްގައި   ،ދަރަނ ގެ ހިރާސްތައް މެނޭޖުކުރުމަށާއިޓަކައި ދައުލަތުގެ  އިންޑިކޭޓަރުތައް ގެނެއުމަށް

ިބންގާ ރައްކާތެރިކޮށް އާމްދަނ   އާމްދަނ ގެ    ،ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމާއި އެފިޝަންސ  އިތުރުކުރުމަށާއި  ،ެބހެއްޓުމަށާއި 

  އުލަތަށް ުބރަޮބޑުނުވާނޭހެން މެނޭޖުކުރަންޖެހެއެވެ. އިތުރުކުރުމަށާއި، އަދި ދައުލަތުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތައް ދަ



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022
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ކަންތައްތަކަށް    2022 ޖާގަނުދެވިވާ  ަބޖެޓުން  މިހާތަނަށް  ތެރެއިން  ވައުދުފުޅުތަކުގެ  ރައ ސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ  ަބޖެޓުގައި  ގެ 

އިޤްަބޖެޓުން   ރާއްޖޭގެ  މިގޮތުން  ސިންދަފާތުޖާގަދ ފައިވެއެވެ.  ފުޅާކޮށް،  ވިލުންވެރިކަން  ތިޞާދު  ޮބޑެތިކޮށް   އިތުރުކުރުމަށް 

މަޝްރޫޢުތައް ަބޖެޓުގައި ރޭވިފައިވެއެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއެރުވުމަށާއި ފަތުރުވެރިކަން ކުރިއަރުވަން ބޭނުންވާ  

ލިޭބ   ދަނޑުވެރިކަމުން  މަސްވެރިކަމާއި  ހޯދައިދިނުމަށާއި  ފަސޭހަކަން  އަދި  އިތުރުކު  ނަފާދަތުރުފަތަރުގެ    ޢ  ނާޞިރުމަށާއި، 

ކަންކަން ކުރަންޖެހޭ  އިޖުތިމާޢ     ކުރިއެރުމަށް  އިތުރުން،  މ ގެ  ފުޅާކުރުމަށާއި  ޚިރޭވިފައިވެއެވެ.  ތަރައްޤ ކޮށް  ދުމަތްތައް 

ކަމަށް  ލާމަރުކަޒުކޮށް ހިންގުމަށް ާބރުދ ، އެދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށް ޖާގަދ ފައިވެއެވެ. އަދި ޚިރައްޔިތުންނަށް ދޭ 

ަބޖެޓު ފައިނޭންސްކުރުމުގެ ހަރުދަނާ ަބޖެޓުންދޭ ސަޕޯޓު އިތުރުކުރުމަށްވެސް ރޭވިފައިވެއެވެ. މި ލަނޑުދަނޑިތައް ހާސިލުކުރެވޭނ   

 ދުތައް ަބއްޓަންކުރެވިގެންނެވެ. ރަޚަަބޖެޓުގެ ފައިނޭންސްކުރެވޭ މިންވަރަށް  ަބޖެޓު މައްޗަށްޕްލޭނެއްގެ 

އަހަރުގެ    2022 އެލުލަވާލާވަނަ  މަޝްވަރާކޮަބޖެޓު  މަޖިލ ހުގައި  ވަޒ ރުންގެ  އަދި ށްފައިވަނ   ކަނޑައަޅައި،  މިސްރާުބ   ،

ސްޓްރެޓަ ފިސްކަލް  މައްޗަށެއެންޑޯޒްކުރެވިފައިވާ  ަބޖެޓު    ވެ.ޖ އެއްގެ  އޮފ ހަކަށް  ހުރިހާ  ހެދުމަށް  ަބޖެޓު  ޭބސްލައިން  އަދި 

. މ ގެ އިތުރުން ފައިވަނ  މި ސްޓްރެޓެޖ ގައި ހިމެނޭ ސިޔާސަތުތައް ތަންފ ޒުކުރުމުގެ މައްޗަށް ިބނާކުރެވިގެންނެވެސ ލިންގ ދ 

ކުރެވިފައިވަނ  މި ސްޓްރެޓެޖ ގައި  މެދުރާސްތާގެ ަބޖެޓުން ހާސިލުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ލަނޑުދަނޑިތައް ިބނާ  ވަނަ އަހަރު  2022

 ޕްލޭންކޮށްފައިވާ ގޮތަށެވެ.  

ފިސްކަލް   ގެންދިއުމަށް  މިންގަނޑަކަށް  ދެމެހެއްޓެނިވި  ޙާލަތު  މާލ   ދައުލަތުގެ  ސްޓްރެޓެޖ ގައި  ފިސްކަލް  މެދުރާސްތާގެ 

އާއެކު ަބދަލުވެފައިވާ މާލ    19-ކޮވިޑްވާއިރު،  ލަތަކަށް ރުޒޫޢަޙާތިޞާދު ޢާންމު  މިއ  އިޤްއެންކަރތަކެއް ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.  

އަދި ދަރަނ ގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަޤ ންކުރުމަށްޓަކައި މާލ  ސިޔާސަތުތަކުގެ މިސްރާުބ ަބދަލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިސްކަލް  

 ތަކަކ :އެންކަރ އެންކަރތަކެއްކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން، ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖ ގައި ކަނޑައަޅައިފައިވާ ފިސްކަލް 

ނުހިމަނާ  2023 • )ގެރެންޓ   ދަރަނި  ދައުލަތުގެ  ޖ .ޑ .ޕ ގެނިމެންވާއިރަށް  ނިސްބަތުން  (  ފަހެއް(    105  )ސަތޭކަ 

 ؛އިންސައްތައަށް ތިރިކުރުމަށް

 .ތިރިކުރުމަށްއިންސައްތައަށް )ފަހެއް(  5 ނިސްބަތުން ޖ .ޑ .ޕ ގެގެ ނިޔަލަށް ޕްރައިމަރ  ަބޖެޓު ޑެފިސިޓް  2023 •

ކަން  މެދުރާސްތާގެ ޚަރަދުތަކާއި މަޝްރޫޢުތައް ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުން މި އެންކަރތައް ހާސިލުކުރުމަށް ގޮންޖެހުންތައް ހުރި

ަބ ވ މާ،  ގޮތަކަށް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ހާސިލުކުރެވޭނެފަދަ  ރިޢާޔަތްކޮށް  އެންކަރތަކަށް  މި  ތަންފ ޒުކުރަމުންދާންވާނ   ޖެޓު 

  ވެ. ރާވައިގެންނެ



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 20               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 ބައިތައް  ރިކޮމިޓ ެގ މަސައްކަތް އަމާޒުކު - 7.0

ދިވެހިރާއްޖޭގެ    މުގައި ކޮމިޓ ގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތް އަމާޒުކުރ ރުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓު ދިރާސާކު  2022

ފައިވާ ދައުލަތުގެ  ކޮށްވަނަ އަހަރަށް ަބޖެޓު  2022ފިސްކަލް ނުވަތަ ަބޖެޓުގެ ޙާލަތާއި ތަޞައްވަރުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން،  

  ަބޖެޓު ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި،    ،އާމްދަނ އާއި ޚަރަދުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި، ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމާއި

ފުޅާދާއިރާއެއްގައި  ޑެފިސިޓާ މެންަބރުން  ކޮމިޓ ގެ  މައްޗަށް  ކަންތައްތަކުގެ  ރާވާފައިވާ  ފައިނޭންސްކުރުމަށް  ަބޖެޓު  އި 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ހިންގުމަށް ރާވާފައިވާ އެކި ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ    2022 ގޮތެއްގައި،  އްޞަ ޚާ  ދިއަ  ރިއެވެ.މަޝްވަރާކު

ކަނޑައަ ހިންގުމަށް  މަޝްވަރާކު  ޅާފައިވާދަށުން  ކޮމިޓ ގައި  ގުޅޭގޮތުން  މަސައްކަތް ރިއެވެ.  މަޝްރޫޢުތަކާ  ކޮމިޓ ގެ  އަދި 

ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅޭގޮތުންނާއި، ސަރުކާރު އޮފ ސްތަކުގެ ަބޖެޓާއި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ   ރުމުގައިިބނާކު

 އަހަރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ފާސްކޮށްފައިވާ ަބޖެޓަށް  ވަނަ  2021މ ގެ އިތުރުން  އެވެ.  ރިަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކު

ހުށަހަޅާފައިވާ ަބޖެޓުގެ ަބއިތަކަށް   ށް ވަނަ އަހަރަށް ރިވައިޒްކޮ  2021ގެ ސަަބުބން އައިސްފައިވާ ަބދަލުތަކާއި،    19-ކޮވިޑް

 ރާކުރިއެވެ.މަޝްވަކޮމިޓ ގައި 

 ދައުލަތުެގ އާމްދަނ  -7.1

އެހ ގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް ލަފާފާސްކޮށްފައިވާ  ވަނަ އަހަރަށް    2021 ހިލޭ    ލަ ޖުމު  ކޮށްފައިވަނ ދައުލަތުގެ އާމްދަނ އާއި 

ވަނަ އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްަބރު   2021  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  އެކާވ ސްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅ ސް ޕޮއިންޓް އަށެއް( )  21,140.8

 15,302.1އިވާ އާމްދަނ އާއި ހިލޭ އެހ އަށް ަބލައިލާއިރު، އާމްދަނ އާއި ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި  މަހުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިިބފަ 

  ވަނަ އަހަރުގެ މި  2020ވަނ  ލިިބފައެވެ. މިއ    ށް)ފަނަރަހާސް ތިންސަތޭކަ ދޭއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަ

ވަނަ އަހަރަށް   2021ނަމަވެސް،  )ނަވާވ ސް ޕޮއިންޓް ހައެއް( އިންސައްތަ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ.     29.6ަބލާއިރުމުއްދަތާ އަޅާ

އަޅާ  އަންދާޒާކުރި އާމްދަނ މިންވަރާ  ލިުބނު  ދައުލަތަށް  ފ ގެ   ަބލާއިރު  ަބދަލުކުރުމުގެ  ިބން  ވިއްކުމާއި  ިބން  އެއ ،  ދަށެވެ. 

ވަނަ އަހަރަށް އާމްދަނ    2021މިންވަރަށް އާމްދަނ  ލިިބފައިނުވުމުގެ އިތުރުން،  ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާކުރި    2021ގޮތުގައި  

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތަށް އާމްދަނ އާއި ހިލޭ  2021ނުވުމުންނެވެ.  ހުށަހެޅި އައު ކަންތައްތައް ތަންފ ޒުކުރެވިފައި އިތުރުކުރުމަށް

ލިބޭނެކަމަށް   ގޮތުގައި  ލަފާކުރެވެއެހ ގެ  ޕޮއިންޓް  ނަ)  19,678.6  ނ މިހާރު  އަށެއް  ހަތްދިހަ  ހަސަތޭކަ    ހައެއް( ވާރަހާސް 

 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 21               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ޖުމު  2022 އަހަރު  ލަފާކުރެވެނ     ލަވަނަ  ލިބޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެހ ގެ  ހިލޭ  ވ ސްހާސް  ސައު)24,279.9 އާމްދަނ އާއި 

ނުވައެއް(   ޕޮއިންޓް  ހަތްދިހަނުވައެއް  ރުފިޔާއެވެ.ދުއިސައްތަ  ލަފާކުރާ    2022  މިލިއަން  އަހަރަށް  އާމްދަނ     ލަޖުމުވަނަ 

ޓެކްސްގެ ލިޭބނެ  އެކުލެވިގެންވަނ   އަންދާޒާކުރާ  ގޮތުގައި  ފަހެއް  )  15,355.0ކަމަށް  ފަންސާސް  ތިންސަތޭކަ  ފަނަރަހާސް 

ސަތޭކަ ހަތަރު  ހަހާސް)  6,418.4މިލިއަން ރުފިޔާއާއި، ޓެކްސް ނޫން ގޮތްގޮތުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ    ޕޮއިންޓް ސުމެއް(

ދެހާސް )  2,911.8ލަ  މިލިއަން ރުފިޔާގެ މައްޗަށެވެ. މ ގެ އިތުރުން، ހިލޭ އެހ ގެގޮތުގައި ޖުމު   (އަށާރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް

)ތޭރަ ޕޮއިންޓް އެކެއް( މިލިއަން    13.1އާއި، ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން  ފިޔާމިލިއަން ރު  ނުވަސަތޭކަ އެގާރަ ޕޮއިންޓް އަށެއް(

 ވެއެވެ. ކޮށްފައިލިބޭނެކަމަށް ލަފާ ރުފިޔާ

އަޅާ  2021 އަހަރާ  ޖުމު  2022އިރު،  ަބލާވަނަ  އަންދާޒާކުރާ  ލިބޭނެކަމަށް  އަހަރު  އެހ   ވަނަ  ހިލޭ  އާމްދަނ އާއި    25ލަ 

ޓެކުހުގެ ގޮތުގައި ލިޭބނެކަމަށް  އި(  ފަންސަވ ސް) ެބލެވޭއިރު،  އިތުރުވާނެކަމަށް   10.3އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނ   ންސައްތައިން 

( ފަހެއް ޕޮއިންޓް    ތިރ ސް)  30.5ގޮތުން ލިޭބ އާމްދަނ   ޓެކްސް ނޫން ގޮތްއަދި  އިންސައްތައިން    ދިހެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް()

  152.3ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ މިންވަރު  އަދި ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި  ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.  އިންސައްތައިން އިތުރުވާނެކަމަށް  

 ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ. ތުރުވާނެކަމަށް އިންސައްތައިން އި( ތިނެއްޕޮއިންޓް  ސަތޭކަ ފަންސާސް ދޭއް)

ޖ   2022 އަހަރު  ޓެކްސް . އެސް.ވަނަ  ނަގާ  އާމްދަނ ން  އާމްދަނ އާއި  ލިޭބ  ގޮތުގައި  ޑިއުޓ ގެ  އިމްޕޯޓް  އަދި  ޓ  

ނޫން ގޮތްގޮތުން ދައުލަތަށް    ަބލާއިރު ޓެކްސްވަނަ އަހަރާ އަޅާ  2021މ ގެ އިތުރުން  ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.  އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް  

ވާ  ސާ އްހިތިޞާދަށް އަންނަ ކުރިއެރުންތަކާއެކު ސަރުކާރު  ޤްގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނ  އިތުރުވެފައިވަނ  އި   2022

ގެ    19-ވަނަ އަހަރު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާތ އެވެ. އަދި ކޮވިޑް  2022ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާއިން ލިޭބ ޑިވިޑެންޑްވެސް  

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް    2022 ގުޅިގެން ދެއްކުން ފަސްކުރެވުނު ސަްބސިޑިއަރ  ލޯންތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް  ޙާލަތާ

 އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. 

ވަނަ   2022އިތުވި އަހަރުތަކުގައި ތަންފ ޒުނުކުރެވިހުރި އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހެޅި ސިޔާސަތުތައް  އަދި މ ގެ އިތުރުން ފާ

 2016/29ޤާނޫނު ނަންަބރު  އެވެ. މިގޮތުން  ކުރިއަރާނެކަމަށް ެބލެވެއަހަރު ތަންފ ޒުކުރަން ފެށިގެންދިއުމާއެކުވެސް އާމްދަނ   

ށް ( އައި ފ  ނެގުމާެބހޭ ޤާނޫނު އާކުން ދިވެހިރާއްޖޭން ޭބރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން ޓެކްސްދިވެހިރާއްޖޭގެ އެއަރޕޯޓަ)

ފަށައި، އެ އިޞްލާޙުތަކާ   ކުރަންގައި ތަންފ ޒު  2022އިޞްލާޙު ޖަނަވަރ     ގެނެސްފައިވާވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި    2021

ފެށުމުން، ރާއްޖެއިން ޭބރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން   އެއްގޮތަށް އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފ އާއި ޑިޕާޗަރ ޓެކްސް ނަގަން



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 22               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

އިވާ ިބދޭސ  ތެރޭގައި ތަންފ ޒުކުރުމަށް ކުރިން ރޭވިފަ ގެވަނަ އަހަރު 2021ނަގާ ޓެކްސް އަދި ފ  އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. އަދި 

 އިން ފެށިގެން ނަގަން ފެށުމުން ދައުލަތަށް އާމްދަނ  އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.  2022މަސައްކަތްތެރިންގެ ކޯޓާ ފ ، ޖަނަވަރ  

 

)ހަތްސަތޭކަ ހަތާވ ސް ޕޮއިންޓް   727.0އާ ކަންތައްތަކުން    ފައިވާވަނަ އަހަރުގައި އާމްދަނ  އިތުރަށް ހޯދުމަށް ހުށަހަޅާ  2022

ރުފިޔާސުމެއް(   އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.   މިލިއަން  އާ   2022ލިބޭނެކަމަށް  ހުށަހަޅާ  އިތުރުކުރުމަށް  އާމްދަނ   އަހަރު  ވަނަ 

ޕްލާސްޓިކް  ހިމެނެނ  ދައުލަތަށް ޚަރަދުކޮށްގެން ހިއްކާފައިވާ ިބން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކުމާއި  ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި  

 ރަފުކުރުމާއި ރިސޯޓް ތަރައްޤ ކުރުމަށް ރަށް ދޫކުރުމެވެ. ޢާޓެކުހެއް ނަގަން ފެށުމާއި ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމް ތަ ންކޮތަޅު

 ދައުލަތުެގ ޚަރަދު:  -7.2

)ތިރ ސް ހަތަރުހާސް   34,787.7ޢަދަދަކ     ޅާފައިވާގޮތުގައި ހުށަހަ  ޚަރަދުގެ  ލަޖުމުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ    2021

ހަތެއް(   ޕޮއިންޓް  ހަތެއް  އަށްޑިހަ  ރުފިޔާއެވެ.ހަތްސަތޭކަ  މަޖިލ ހުން    2021އަދި    މިލިއަން  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރަށް  ވަނަ 

ވަނަ    2021  ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަން    ތިރ ސް ހަތަރުހާސް ނުވަސަތޭކަ ާބވ ސް ޕޮއިންޓް ހަތެއް()  34,922.7  ފާސްކޮށްފައިވަނ 

ރުގެ ތެރޭގައި ަބޖެޓު ތަންފ ޒުކުރެވެމުންދާގޮތަށް ބަލައިލާއިރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ާބރަށް  އަހަ

ހިނގަމުން ލަސްކޮން  މިންވަރަށްވުރެ  އަންދާޒާކުރި  ޚަރަދުތައް  ކެޕިޓަލް  ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  އަދި  ވަނަ    2021ގޮސްފައިވާކަން 

 19-އެޕްރ ލް އަދި މޭ މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް  ،ސަަބަބކ   ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް އިތުރުވުމަށް މެދުވެރިވި އެއް ގައިވެސް  އަހަރު

ކުރަންޖެހުނު ހޭދަ އިތުރުވެގެން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ކުރިމަތިވި އެންމެ ޮބޑު އަދި ނުރައްކާތެރި ރާޅު ގެ ަބލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި 

2024 2023 2022 2021 2020

ާ ލަފާކުރ ާ ލަފާކުރ ާ ލަފާކުރ ި ރިވައިޒްކުރ ލިބުނު 

ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ

18,510,714,196       17,009,119,238      15,354,969,575       13,916,878,665    10,959,206,985        ީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނ

7,249,373,273        7,015,364,891       6,418,406,055        4,604,442,041      3,478,200,818         ީ ޓެކްސް ނޫންގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނ

12,696,690             12,495,164            13,125,418             14,346,017          11,638,134              ީ ހަރުމުދާ ވިއްކައިގެން ލިބޭ އާމްދަނ

25,772,784,159   24,036,979,293  21,786,501,048   18,535,666,723 14,449,045,937    ަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޖުމުލ

2,117,179,551        4,460,289,191       2,911,801,520        1,153,927,442      957,992,612            ީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނ

27,310,757,688   27,977,524,423  24,279,891,632   19,678,613,713 15,221,889,824    ަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީގެ ޖުމްލ

(579,206,022)          (519,744,061)         (418,410,936)          (10,980,452)         (185,148,725)           
ކަނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން 

އަނބުރާ ލިބޭ

27,889,963,710   28,497,268,484  24,698,302,568   19,689,594,165 15,407,038,549    ަ ޖުމްލ

ު-1: ދައުލަތަށް ލިބޭ ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 2020 - 2024 ތާވަލ

ް ތަފްޞީލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2022 ގައި ހިމެނޭ 4.1 ދައުލަތަށް ލިބޭ ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ 

)ޞަފްޙާ ނަންބަރު 214 - 220(



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 23               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

އިތުރުން، ކަރަންޓް އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އަގުހެޔޮކޮން ޑ ސަލް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ދެވޭ ދިޔުންކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.   މ ގެ 

ރަދުވަނ  ަބޖެޓުކުރި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާފައެވެ. މ ގެ އިތުރުން، ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ  ޚަފިއުލް ސަްބސިޑ އަށްވާ  

ޚަރަ ކުރާ  އިންޝުއަރެންސަށް  ޞިއްޙ   އިތުރުވަމުންދާކަން  ދުއެއްފަދައިން  ާބރަށް  މިންވަރަށްވުރެ  އަންދާޒާކުރި  ވެސް 

އިތުރުވުފާހަގަކުރެވެއެވެ.   ޚަރަދު  އަހަރެއް  އަހަރަކަށްވުރެ  ނިޒާމުގައި  އާސަންދައިގެ  ހިނގާ   ށް)ޭބހަ  މެދުވެރިވާ  މަށްއަދި 

ގެ ސަަބުބން ވަޒ ފާއަށާއި    19-ކޮވިޑް ،އަދި މ ގެ އިތުރުން  ޚަރަދުފަދަ( އިންއެފިޝަންސ ތައް ހުރިކަންވެސް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމެނުނު އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލެވަންސްގެ ތެރެއިން    2020އާމްދަނ އަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް  

   ވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުންކަން ވެސް ފާހަގަވެއެ 2021ވަނަ އަހަރު ދޫނުކުރެވިވާ ފައިސާ ދޫކުރެވިފައިވަނ   2020

ޓަލް ޚަރަދު ހިނގާ މިންވަރު ދަށްވެފައިވަނ  ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް  ވަނަ އަހަރުގައި މިހާތަނަށް ކެޕި  2021

ވަނަ އަހަރު ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޮބޑު ޚަރަދެއް    2021ޚަރަދު ހިންގާ މިންވަރު މަޑުޖެހިފައިވާތ އެވެ.    ގެޕްރޮގްރާމު

ވަނަ    2022ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ވިއްކާފައިވާ އަދި    2017ބެލެވެނ  ލޯނު އަނުބރާ ދެއްކުމަށެވެ. އަދި  ހިނގާނެކަމަށް  

)ދުއިސައްތަ ފަންސާސް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސަނ ސައިޑް ޮބންޑުގެ ޮބޑު ަބއެއް   250އަހަރު އަނުބރާ ދައްކަންޖެހޭ  

 . ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަދާކޮށްފައިވެއެވެ 2021

ރިވައިޒްކުރި ަބޖެޓުގައި ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު މިހާރުވަނ  ރިވައިޒްކޮށްފައެވެ.    2021މިގޮތުން  

މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.   ވ ސްހާސް ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް(ސައު)  24,295.1  ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނ 

އިންސައްތަ   ާބރަ ޕޮއިންޓް ތިނެއް()  12.3ޚަރަދަށް ަބލާއިރު  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ަބޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް    2021މިއ   

ހަތްދިހަ ދޭއް ޕޮއިންޓް   ާބރަހާސް އަށްސަތޭކަ)  12,872.6  ޢަދަދެކެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނ   އިތުރު

އިންސައްތަ ދަށް    )ތިނެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް(  3.1ަބޖެޓުގެ ކެޕިޓަލް ޚަރަދަށްވުރެ    މިއ  ފާސްކުރިމިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  ހައެއް(  

ަބޖެޓު ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނ   ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ޖުމު  2021ޢަދަދެކެވެ.   ތިރ ސްހަތް މިލިއަން )  37,167.7ލަ 

ހަތެއް(   ޕޮއިންޓް  ހަތެއް  ފަސްދޮޅަސް  ރުފިޔާގައެވެ.އެއްސަތޭކަ  ަބޖެޓާ އަހަރަށް    ވަނަ  2021މިއ     މިލިއަން  ފާސްކުރި 

ންޑުގެ  ރިވައިޒްކުރި ަބޖެޓުގައި ސަނ ސައިޑް ޮބޢަދަދެކެވެ.    އިތުރު އިންސައްތަ    )ހައެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(  6.4ަބލާއިރު  އަޅާ

ވަނަ އަހަރުގެ    2022ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ސަޕްލިމަންޓްކުރުމަށް ވަނ     2021އަނުބރާ ދެއްކި މިންވަރު ހިމަނައި  ތެރެއިން  

    ަބޖެޓާއެކު ހުށަހަޅާފައިކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.
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 24               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 ތިރ ސްހަހާސް)  36,925.4ޢަދަދަކ     ޅާފައިވާގޮތުގައި ހުށަހަ  ޚަރަދުގެ  ލަޖުމުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ    2022

މ ގެ ތެރޭގައި، ދަރަނ ގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް   .މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ  ނުވަސަތޭކަ ފަންސަވ ސް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(

އެހެނިހެން   ،މިލިއަން ރުފިޔާ ފިޔަވައި  ދެހާސް އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަހަތެއް)2,897.5 ޚަރަދު    ލަޖުމުހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ  

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    ހަތަރުހާސް ހަތާވ ސް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް(ސްތިރ )34,027.9 ލަފާކުރާ ޚަރަދަކ   ކަންކަމަށް ހިނގާނެކަމަށް  

ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ދަރަނ ގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޢަދަދު    2021މިއ   

ފަސްސަތޭކަ  އެއްހާސް  )  1,526.7  އެހެނިހެން ކަންކަމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޚަރަދާ އަޅާަބލާއިރު ގާތްގަނޑަކަށް  ،ފިޔަވައި

 އަން ރުފިޔާ އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. މިލި ސައްބ ސް ޕޮއިންޓް ހަތެއް(

 

% ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ

4.3 1,736.0    4.3 1,764.9     4.7 1,730.8     3.8 1,429.9          3.9 1,172.8        ް ރައްޔިތުންނަށް ދެވޭ ޢާންމު ޚިދުމަތ

15.3 6,099.7    20.1 8,248.0     15.6 5,777.0     19.1 7,116.5          9.3 ދަރަނީގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުން        2,797.0

4.2 1,681.2    4 1,635.7     4.5 1,674.7     4.4 1,647.6          4.5 ދިފާޢީ ކަންތައްތައް ބެލެހެއްޓުން        1,367.1

8 3,190.6    7.5 3,078.0     8.2 3,027.1     7.6 2,810.9          8.4 2,538.5        ް ޢަދުލު އިންޞާފާއި އަމަންއަމާންކަން ޤާއިމްކުރުނ

24.1 9,640.7    21 8,591.5     21.9 8,085.1     21.7 8,075.0          29.2 އިޤްތިޞާދީ އަދި ސިނާޢީ ކުރިއެރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު        8,818.5

4.5 1,788.6    3.9 1,582.0     4.2 1,543.2     4.0 1,481.3          2.0 ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން           609.9

6.7 2,688.7    6.5 2,644.7     6.7 2,482.6     5.0 1,849.7          4.2 1,265.3        ް ގެދޮރު ޢިމާރާތްކުރުމަށާއި ޖަމާޢާތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ދެވޭ ޚިދުމަތ

11.9 4,768.7    12.8 5,236.8     12.6 4,640.3     12.8 4,739.5          14.3 ޞިއްޙަތު        4,305.4

2.3 927.3       2 823.9       2.3 838.6       1.9 691.5            2.0 603.3           ް އިޖްތިމާޢީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތ

10.6 4,253.2    10.3 4,201.1     11.0 4,066.6     10.1 3,764.3          10.9 ތަޢުލީމް        3,288.8

8.1 3,219.9    7.7 3,134.9     8.3 3,059.5     9.6 3,561.3          11.2 އިޖްތިމާޢީ ރައްކާތެރިކަން        3,390.0

100  39,994.6 100    40,941.5 100 36,925.5 100 37,167.5      100 30,156.6     ަ މުޅި ޖުމުލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2022 ގައި ހިމެނޭ 5.2 އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 246 - 247(

ް ތަފްޞީލ

ު:-2 އެކިއެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދު ކުރާގޮތުގެ ޖުމުލަ ހިސާބު  ތާވަލ
) ް )ޢަދަދުތައް މިލިއަން ރުފިޔާއިނ

2023

ާ  ލަފާކުރ

2024

ާ ލަފާކުރ

2020

ް އެކްޗުއަލ

2021

ި ރިވައިޒްކުރ

2022

ާ ލަފާކުރ
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 ވަނަ އަހަރުގައި އެކި ބައިބަޔަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ބަޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތް   2022:    1ޗާޓު  

 

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގެ ޚަރަދު ބެހިފައިވާގޮތަށް ަބލާއިރު، ަބޖެޓުން އެންމެ ޮބޑު އިންސައްތައެއް    2022

ަބޖެޓުގެ   ލަޖުމުމަށް ކުރާ ޚަރަދަށެވެ. މި ަބޔަށް  ވުކުރިއެރު  ދާއިރާ  ހޭދަކުރެވޭނެކަމަށް ެބލެވެނ  އިޤްތިޞާދ  އަދި ޞިނާޢ 

މިލިއަން    ޑިހަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް(ށްއަށްހާސް އަ)8,085.1   ( އިންސައްތަ ނުވަތަޕޮއިންޓް ނުވައެއް  އެކަވ ސް)  21.9

ކަނޑަ ހޭދައެއް  އަޅާފައިރުފިޔާ  ޮބޑު  އެންމެ  ދެވަނައަށް  ަބލާއިރު  ަބއިތަކަށް  ަބޖެޓުގެ   ފައިވަނ އަޅާކަނޑަކުރުމަށް  ވެއެވެ. 

މިއ  ވެ.  ދަރަނ ގެ ޚިދުމަތާއި ދަރަނި އަދާކުރުމަށެ  މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކު  )ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް(  5,777.0

)ހަތަރުހާސް ހަސަތޭކަ ސާޅ ސް    4,640.3  ޞިއްޙ  ދާއިރާއަށް  ޕޮއިންޓް ހައެއް( އިންސައްތައެވެ.ފަނަރަ  )  15.6ަބޖެޓުގެ  

 ( އިންސައްތައެވެ.ހައެއްޕޮއިންޓް  ާބރަ) 12.6މިއ  ަބޖެޓުގެ  މިލިއަން ރުފިޔާވަނ  ކަނޑައަޅާފައެވެ.ޕޮއިންޓް ތިނެއް( 

 ކަނޑައަޅާފައިވާއިރު،  ށްލ މަޢު ތަމިލިއަން ރުފިޔާ    ހައެއް(ޕޮއިންޓް  ހަތަރުހާސް ފަސްދޮޅަސް ހައެއް  )  4,066.6ހަމައެއާއެކު،  

ނިސްބަތުން    ލަޖުމުއެއ    ޕޮއިންޓް    11.0ަބޖެޓުގެ  އިންސައްތަސުމެއް)އެގާރަ  ރައްކާތެރިކަން    އިޖްތިމާޢ އަދި    އެވެ.( 

އެއ     ކަނޑައަޅާފައިވެއެވެ.( މިލިއަން ރުފިޔާ  ފަހެއްޕޮއިންޓް    ފަންސާސް ނުވައެއްތިންހާސް  )  3,059.5ފޯރުކޮށްދިނުމަށް  

އިންޞާފާއި އަމާންކަން ޤާއިމުކުރުމަށް   އަދުލު( އިންސައްތައެވެ.  ތިނެއްޕޮއިންޓް    އަށެއް)  8.3ަބޖެޓުގެ ނިސްބަތުން    ލަޖުމު

ހަތާވ ސް ( 3,027.1 ޖުމުއެކެއްޕޮއިންޓް    ތިންހާސް  ރުފިޔާއާއެކު  މިލިއަން  ަބޖެޓުގެ  (  ޕޮއިންޓް    8.2ލަ  އް( ދޭ)އަށެއް 
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ކަނޑައަޅާފައެވެ.   ަބޔަށް  މި  ަބމާރާތްޢިގެދޮރު  އިންސައްތަ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ދެވޭ  ފައިދާއަށްޓަކައި  ޖަމާޢަތުގެ  ޖެޓުން  ކުރުމާއި 

 ހައެއް)  6.7( މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިއ  ަބޖެޓުގެ  ހައެއްޕޮއިންޓް  ޑިހަދޭއް  ށްއަސަތޭކަ  ހަތަރުދެހާސް  ( 2,482.6

އިންސައްތައެވެ.  ހަތެއްޕޮއިންޓް   ޚިދުމަތްތަކަށް  (  ޢާންމު  ދެވޭ    ތިރ ސް ސަތޭކަ  ހަތްހާސް  އެއް)  1,730.8ރައްޔިތުންނަށް 

މ ގެ  ޕޮއިންޓް ހަތެއް( އިންސައްތައެވެ.    ހަތަރެއް ) 4.7 ހިމެނިފައިވެއެވެ. މިއ  ަބޖެޓުގެ   ( މިލިއަން ރުފިޔާ އަށެއްޕޮއިންޓް  

  ރުފިޔާ   މިލިއަން(  ހަތެއް  ޕޮއިންޓް  ހަސަތޭކަ ސާޅ ސްހަތެއް  އެއްހާސް)  1,674.7ދިފާޢ  ކަންތައްތައް ެބލެހެއްޓުމަށް    އިތުރުން،

ރައްކާތެރިކުރުމަށް  .  އިންސައްތައެވެ(  ފަހެއް  ޕޮއިންޓް   ހަތަރެއް)  4.5  ަބޖެޓުގެ   މިއ .  ހިމެނިފައިވެއެވެ ތިމާވެށި  ަބޖެޓުން 

ަބޖެޓުގެ   ލަޖުމުފައެވެ. މިއ   އަޅާ( މިލިއަން ރުފިޔާވަނ  ކަނޑަދޭއްޕޮއިންޓް  ސާޅ ސްތިނެއް  ސަތޭކަ  ފަސްއެއްހާސް  ( 1,543.2

ޕޮއިންޓް    އަށެއްތިރ ސް  ސަތޭކަ  އަށް)  838.6  ލަޖުމު( އިންސައްތައެވެ. ދ ނ  ޚިދުމަތްތަކަށް  ދޭއްޕޮއިންޓް    ހަތަރެއް)  4.2

 ( އިންސައްތައެވެ.ތިނެއްޕޮއިންޓް  ދޭއް) 2.3ލަ ަބޖެޓުގެ މިއ  ޖުމުއަޅާފައިވެއެވެ. ( މިލިއަން ރުފިޔާ ކަނޑަހައެއް

 

 

 ބިލިއަން   ހަ  ތިރ ސް)  36,925,424,524/-ަބޖެޓުގެ ޢަދަދުކަމުގައިވާ    ލަޖުމުދައުލަތުގެ    ޅާފައިވާވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަ  2022

ތެރެއިން    (ވ ސްސައު  ފަސްސަތޭކަ  ވ ސްހާސް ސައު  ލައްކަހަތަރު  މިލިއަން  ފަންސަވ ސް  ނުވަސަތޭކަ   67.2ރުފިޔާގެ 

ޕޮއިންޓް   ދޭއްތިރ ސް  )  32.8ޚަރަދުގެ  އެ  ( އިންސައްތައަކ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދެވެ. އަދި  ދޭއްޕޮއިންޓް    ހަތެއްފަސްދޮޅަސް  )

 ގޮތުގައެވެ.  ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ކޮށްފައިވަނ ( އިންސައްތަ އަންދާޒާއަށެއް

ދިރުއުޅުން    ،ގެ ޙާލަތުގައި އަރައިގަނެ  19-މެދުރާސްތާގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އިތުރުވާނެކަމަށް ެބލެވޭ އެއް ސަަބަބކ  ކޮވިޑް

ން ޚަރަދުތަކަށް ހުރި ަބއެއް ގެ ސަަބުބ  19-އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް  2ވަމުންދާ މިންވަރަކުން ފައިތުވި  ޢާންމު ޙާލަތަކަށް ރުޖޫޢަ

% ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ

66.3 26,512.0     63.0 25,812.4        67.2 24,816.2     65.4 24,295.1     67.3 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   20,307.4

33.7 13,482.5     37.0 15,129.1        32.8 12,109.2     34.6 12,872.6     32.7 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     9,849.1

100 39,994.5   100 40,941.5       100 36,925.4   100 37,167.7   100  30,156.5 ަ މުޅި ޖުމުލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2022 ގައި ހިމެނޭ 5.1 މުޅި ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ 

ހިސާބު  )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 240 - 245(

ް ތަފްޞީލ

މުޅި ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު ބައިކުރެވިފައިވާ ގޮތުގެ ޖުމްލަ ހިސާބު   :3-ު ތާވަލ
) ާ )ޢަދަދުތައް މިލިއަން ރުފިޔ

ާ ލަފާކުރ ާ ާ ލަފާކުރ ލަފާކުރ ި ރިވައިޒްކުރ ް އެކްޗުއަލ

2024 2023 2022 2021 2020
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އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެތެރެއާއި ޭބރުގެ ދަތުރުފަތުރަށް އޮތް ހުރަސްތަކާއި    2ކޮންޓްރޯލްތައް ލުއިވަމުން ދާތ އެވެ. މިގޮތުން ފާއިތުވި  

ކަށް ރުޖޫޢަވުމާއެކު ފަތުރާއި އޮފ ސް ހިންގުމުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް ޢާންމު ޙާލަތަފުރަަބންދާ ގުޅިގެން ދަތުރު

ޮބޑު ޚަރަދަކ  ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އެންމެ  ެބލެވެއެވެ. ރިކަރަނޓް  މުވައްޒަފުންނަށް   މިފަދަ ޚަރަދުތައް އިތުރުވަމުންދާނެކަމަށް 

ރާވާފައިވުމާއެކު  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މިނިމަމް ވޭޖް އަދި ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން ތަންފ ޒުކުރުމަށް    2022ހިނގާ ޚަރަދަށްވެފައި،  

ވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް އިތުރުވިނަމަވެސް  ންއްކަވުމަށް މެދުވެރިވާ ސަަބެބރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް އިތުރު އެއ   

އެޅު ފިޔަވަޅުތަކެއް  ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި  މިންވަރު  އިތުރުވާ  ކުޑަކުރުމަށާއި  ޚަރަދުތައް  ރިކަރަންޓް  މަށް  މެދުރާސްތާގައި 

މިގޮތުން އެފިޝެންސ  އިތުރުކޮށްގެން ޚަރަދު ކުޑަކުރެވެންހުރި ދާއިރާތަކުން ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށް މެދުރާސްތާގެ    އެވެ.ރާވައިފައިވެ

 އިސްކަންދ ފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ަބޖެޓުގައި 

 9,759.8ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދަށެވެ. މިގޮތުން  މުވައްޒަފުއުލަތުން ކުރަނ   ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރެއިން އެންމެ ޮބޑު ހޭދައެއް ދަ

ލަފާކުރެވެއެވެ. މިލިއަން ރުފިޔާ މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާނެކަމަށް  (  ށެއްއަޕޮއިންޓް    ފަންސާސް ނުވައެއްސަތޭކަ  ހަތްހާސް  )ނުވަ

މިންވަރަށް  2021މިއ    އަންދާޒާކުރެވޭ  ޚަރަދުވާނެކަމަށް  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ    ( ސުމެއްޕޮއިންޓް    ތޭރަ)  13.0ވުރެ  ވަނަ 

އަދި މެދުރާސްތާގައިވެސް މުވައްޒަފުންގެ ޚަރަދު އިތުރުވަމުންދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން އިންސައްތަ އިތުރު ޢަދަދަކެވެ.  

)ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(   2.4ވަނަ އަހަރު    2024ޓް އަށެއް( އިންސަތައިން އަދި  )ދޭއް ޕޮއިން  2.8ވަނަ އަހަރު    2023

 އިންސައްތައިން އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދާއި ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންެވސްޓްމަންޓް ޕްރޮްގރާމް  -7.3

)އަށްހާސް   8,441.5އަކ     އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޕ .އެސް.އައި.ޕ (ްބލިކް ސެކްޓަރ  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ޕަ   2021

ހުންނާނެކަމަށް   ޕ .އެސް.އައި.ޕ ވަނަ އަހަރުގެ    2021ހަތަރުސަތޭކަ ސާޅ ސް އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  

ވަނަ    2021)ފަސްހާސް ދުއިސައްތަ ާބވ ސް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއ ،    5,222.4ލަފާކުރެވެނ   

ފަސްދޮޅަސް އެކެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް( އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ. )  61.9އާ އަޅާަބލާއިރު  ޕ .އެސް.އައި.ޕ  އަހަރަށް ފާސްކުރި  

ޗެއިންސްގެ  -އާ ގުޅިގެން ދިމާވެފައިވާ ސަޕްލައި  19-ނ  ކޮވިޑްގާފައިނުވަގެ ޚަރަދު ހިނޕ .އެސް.އައި.ޕ ފާސްކުރި މިންވަރަށް  

މަޢުލޫމާތު ސަަބުބތަކާހެދި ދަށްވުމުގެ ސަަބބުންކަމަށް ކޮމިޓ އަށް    ދަތިތަކުގެ ސަަބުބންނާއި މަޝްރޫޢުތައް ދާ ސްޕ ޑް އެކި
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ބަ  ޙާލަތަށް  ކޭޝްފްލޯގެ  ފަށަނ   މަޝްރޫޢުތައް  އަލަށްފަށާ  އަދި  މެނޭޖުކުރެވޭނެ  ލިިބފައިވެއެވެ.  ދައުލަތަށް  ލައި 

 ކަންވެސް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިންވަރަކުން

ސް  ހާާބރަ) 12,109.2   ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނ  ަބޖެޓުގައި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ފައިވާޅާހުށަހަލަފާކޮށް ވަނަ އަހަރަށް  2022

ތެރެއިން ޕަްބލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް  ( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އޭގެ  ދޭއްޕޮއިންޓް    ނުވައެއް  އެއްސަތޭކަ

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    (ސުމެއްޕޮއިންޓް  ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ތިނެއް  ހާސް  ހަ)6,273.0 އަކ   ލަ ޖުމު)ޕ .އެސް.އައި.ޕ ( ޚަރަދުގެ  

  ފަނަރަ   ހަސަތޭކަހާސް  ދެ)   2,615.3ޚަރަދަކ     ލަޖުމުދައުލަތުގެ ޢާންމު ަބޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ    ،މ ގެ ތެރެއިން

 2,694.3އަކ   ލަޖުމުން ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ  އި( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޭބރުގެ ލޯނު އެހ ތިނެއްޕޮއިންޓް  

ން ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އި( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޭބރުގެ ހިލޭ އެހ ތިނެއްޕޮއިންޓް    ހަތަރެއް  ނުވަދިހަސަތޭކަ  ހަހާސް  ދެ)

( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އަދި ޓްރަސްޓް  ނުވައެއްޕޮއިންޓް    އަށެއް   ސާޅ ސްސަތޭކަ  ފަސް)   548.9އަކ ލަޖުމުމަޝްރޫޢުތަކުގެ  

( މިލިއަން  ފަހެއްޕޮއިންޓް    ސާދަސަތޭކަ  ހަތަރު)  414.5އަކ   ލަޖުމުގެ  ފަންޑުތަކުން ހިންގަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މަޝްރޫޢުތަކު

ފަންރުފިޔާއެވެ.   ޮބޑު  ޓްރަސްޓް  އެންމެ  ތެރެއިން  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ހިންގާ  ގްރ ން  ސާއްހިޑުތަކުން  މޯލްޑިވްސް  ވަނ   އެއް 

 ނެވެ.  ންފަންޑު

 

% ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ % ާ ރުފިޔ

44.0% 3,826,837,281        46.8% 3,562,108,301      41.7% 2,615,272,334      
ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ 

މަޝްރޫޢުތައް

44.6% 3,879,175,304        39.8% 3,031,030,224      43.0%  ލޯނުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތައް      2,694,337,624

6.1% 532,963,268          7.4% 562,715,262        8.7% ހިލޭ އެހީއިން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ މަޝްރޫޢުތައް         548,860,704

5.2% 451,122,990          5.9% 451,844,227        6.6% 414,518,012         
ޓްރަސްޓް ފަންޑުން ހިންގާ ޕީއެސްއައިޕީ 

މަޝްރޫޢުތައް

100% 8,690,098,843    100% 7,607,698,014   100% 6,272,988,674   ަ މުޅި ޖުމުލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2022 ގައި ހިމެނޭ ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް )ޢަދަދުތައް ރުފިޔާއިން( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 364 - 434(

ް ތަފްޞީލ

ރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްގެ ޚުލާސާ  ު:-4  ޕަބްލިކް ސެކްޓަ ތާވަލ
) ް )ޢަދަދުތައް ރުފިޔާއިނ

ާ ލަފާކުރ
20222024 2023

ާ ލަފާކުރ ާ  ލަފާކުރ
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ޚަރަދުކުރުމަށް    2022:  2  ޗާޓު  ޕ .އެސް.އައި.ޕ އަށް  ބަޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ  ހުށަހެޅި  އަހަރަށް  ވަނަ 
 ގޮތް   ޅާފައިވާ ކަނޑައަ 

 
 

( އިންސައްތަ ހަތެއްޕޮއިންޓް    ސާޅ ސް އެކެއް)  41.7ަބޖެޓުގެ    ޅާފައިވާ ވަނަ އަހަރަށް ޕ .އެސް.އައި.ޕ އަށް ކަނޑައަ  2022

ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ޭބރުގެ ލޯނު އެހ އިން ހިންގުމަށް    ޅާފައިވަނ  ޚަރަދުކުރުމަށް ކަނޑައަ

ކަނޑައަ  ޅާފައިވަނ ކަނޑައަ ( ސުމެއްޕޮއިންޓް    ތިނެއްސާޅ ސް  )  43.0ޢަދަދުގެ    ލަ ޖުމު  ޅާފައިވާޕ .އެސް.އައި.ޕ އަށް 

( ހަތެއް  ޕޮއިންޓް  އަށެއް)  8.7  ލަޖުމުޕ .އެސް.އައި.ޕ ގެ  ނޑައަޅާފައިވަނ   ކައިންސައްތައެވެ. ޭބރުގެ ހިލޭ އެހ އިން ހިންގުމަށް  

)ހައެއް ޕޮއިންޓް   6.6ޕ .އެސް.އައި.ޕ ގެ    ލަޖުމުކަނޑައަޅާފައިވަނ   އިންސައްތައެވެ. އަދި ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ހިންގުމަށް  

 އިންސައްތައެވެ. ހައެއް( 

ހުށަހަޅާ  2022 އަހަރަށް  އަލަށްފަށާ  ޕ .އެސް.އައި.ޕ    ވަނަ  ހަތެއް( މަޝްރޫޢަކަށް   287  ަބޖެޓުގައި  އަށްޑިހަ  )ދުއިސައްތަ 

 105ޓެންޑަރިންގ މަރުޙަލާގައިވާ    އަދި  ރުފިޔާ،މިލިއަން    )އެއްހާސް ތިންސަތޭކަ ސާޅ ސް ދޭއް ޕޮއިންޓް ހައެއް(  1,342.6

މަޝްރޫޢަ ފަހެއް(  ޕޮއި  141.0ށް  ކަ)ސަތޭކަ  އެކެއް  ސާޅ ސް  ހިމެނޭއިރު)ސަތޭކަ  ރުފިޔާ  މިލިއަން  ސުމެއް(   ، ންޓް 

)ހަތްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ތިނެއް ޕޮއިންޓް   783.3  ށްކަމަޝްރޫޢަ  ދިހަ()ދުއިސައްތަ ނުވަ  290މަރުޙަލާގައިވާ  ޕްރ ޓެންޑަރިންގ  

އެކެއް( މަޝްރޫޢަ  431އަދި ހިނގަމުންދާ    ،ތިނެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ )ތިންހާސް   3,635.2ށް  ކަ)ހަތަރުސަތޭކަ ތިރ ސް 

ވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ނިމިފައިވާ   2021ހަސަތޭކަ ތިރ ސް ފަހެއް ޕޮއިންޓް ދޭއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ަބޖެޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި 

)ސަތޭކަާބރަ ޕޮއިންޓް ހައެއް( މިލިއަން   112.6ސާއަށް  ގެ ރިޓެންޝަން ފައިއް)ސަތޭކަ ފަސްދޮޅަސް ދޭއް( މަޝްރޫޢެ  162

 ރުފިޔާ ަބޖެޓުކޮށްފައިވެއެވެ. 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 30               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 

 

 ފައިނޭންސިންގބަޖެޓު ޑެފިސިޓް އަދި  -7.4

)ާބރަހާސް ތިންސަތޭކަ ތިނެއް    12,303.0ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ަބޖެޓުގައި ޑެފިސިޓް ގޮތުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވަނ     2021

އަދި   ރުފިޔާއެވެ.  މިލިއަން  ޕްރަ  2021ޕޮއިންޓް ސުމެއް(  ަބޖެޓުގެ  ފާސްކުރި  އަހަރު  ޑެފިސިއިވަނަ    9,834.6ޓަކ މަރ  

ވަނަ އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް މިހާރު   2021  މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  )ނުވަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރ ސް ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ހައެއް(

އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނ އާއި ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޚަރަދަށް ބަލައި، އަހަރުގެ ަބޖެޓު ޑެފިސިޓް އަދި ޕްރައިމަރ  ޑެފިސިޓް 

 10,135.7މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި  )ާބރަހާސް އަށްސަތޭކަ ާބވ ސް ޕޮއިންޓް ހައެއް(    12,822.6  ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނ 

ވަނަ އަހަރަށް ަބޖެޓުގެ ޑެފިސިޓް    2021ރުފިޔާގައެވެ.  މިލިއަން  )ދިހަހާސް އެއްސަތޭކަ ތިރ ސް ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް(  

އާ ތެރޭގައި  ސަަބުބތަކުގެ  ލަފާކުރެވޭ  މިހާރު  އަންދާޒާކުރި  އިތުރުވާނެކަމަށް  ލިބޭނެކަމަށް  ގޮތުގައި  އެހ ގެ  ހިލޭ  މްދަނ އާއި 

 މިންވަރަށް ލިިބފައިނުވުން ހިމެނެއެވެ. 

ް ޑޮމެސްޓިކ

ަ އިންސައްތ ަ ޖުމްލ ް ޓްރަސްޓް ފަންޑ ީ ހިލޭ އެހ ު ް ލޯނ ބަޖެޓ

% ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ

1.8% 113,633,959          -                 9,805,490        17,388,091         86,440,378         
ޤައުމީ ސަލާމަތާއި ޞުލްޙަ މަސަލަސްކަން 

ޤާއިމްކުރުމުގެ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން
8.3% ޞިއްޚީ ޚިދުމަތް ތަރައްޤީކުރުން       285,848,912       236,118,524                 -                 -          521,967,436

4.0% ތަޢުލީމާއި ގުޅޭ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން       248,249,990                    -        4,759,862                 -          253,009,852

14.9% ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކުރުން         43,580,582       376,548,459     351,738,567    160,518,259          932,385,867

15.2% 954,448,276          247,685,694    2,309,160        408,999,151       295,454,271       ް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުނ
27.9% ލަފާފުރުމުގެ ދަތިކަން ޙައްލުކުރުން       483,664,670     1,186,495,028      77,718,860                 -       1,747,878,558

1.1% އިދާރީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުން         56,383,641                    -      14,279,586                 -            70,663,227

9.6% 599,683,142          -                 -                 56,684,880         542,998,262       
ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން

4.4% 273,114,122          770,017          1,420,250        116,848,089       154,075,766       ް އިޖުތިމާޢީ އަދި ދީނީ ޚިދުމަތ

9.8% 617,157,406          -                 -                 233,373,624       383,783,782       ް ބިން ހިއްކުމާއި މަގުހެދުނ

1.5% 94,511,738            -                 24,638,353      50,689,402         19,183,983         
ނޑުވެރިކަން ތަރައްޤީކުރުން މަސްވެރިކަމާއި ދަ

1.5% އެހެނިހެން         15,608,097         11,192,376      62,190,576        5,544,042            94,535,091

100% 6,272,988,674       414,518,012 548,860,704  2,694,337,624 2,615,272,334 ަ މުޅި ޖުމުލ

.ޕީ ބަހާލެވިފައިވާ ގޮތް - 2022 ި .އައ ް .އެސ ު:-5 ޕީ ތާވަލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2022 ގައި ހިމެނޭ 7.1 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ ބަހާލެވިފައިވާގޮތް 2022  ޞަފްޙާ 

ނަންބަރު 364 - 365(

ް ތަފްޞީލ
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 31               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ޑެފިސިޓް   2022 ަބޖެޓުގެ  ދައުލަތުގެ  ބަލައި،  މިންވަރަށް  އަންދާޒާކުރާ  ޚަރަދު  އާމްދަނ އާއި  ދައުލަތުގެ  އަހަރު  ވަނަ 

ސަތޭކަ ސާޅ ސް އަށެއް ޕޮއިންޓް އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. މިއ   )ނުވަހާސް ހަތ9,748.1ް ލަފާކުރެވެނ   ހުންނާނެކަމަށް

ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓުގެ ޕްރައިމަރ     2022ޑެފިސިޓެކެވެ.    ގެ)އެގާރަ ޕޮއިންޓް އެކެއް( އިންސައްތައި  11.1ޕ ގެ ނިސްބަތުން  .ޑ .ޖ 

)ހަހާސް އަށްސަތޭކަ ތިރ ސް ދޭއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.   6,832.8ޑެފިސިޓް ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނ  

 )ހަތެއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( އިންސައްތައިގެ ޑެފިސިޓެކެވެ.  7.8ޕ ގެ ނިސްބަތުން .ޑ .މިއ  ޖ 

 

 

)ސަތާރަހާސް ނުވަސަތޭކަ އަށެއް    17,908.5ގގެ ގޮތުގައި  ކުރުމަށްޓަކައި ފައިނޭންސިންވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ތަންފ ޒު  2021

ހޯދާ ރުފިޔާ  މިލިއަން  ފަހެއް(  ބޭނުންވާ  ޕޮއިންޓް  ފޫެބއްދުމަށް  ޑެފިސިޓް  ހިމެނެނ   ތެރޭގައި  މ ގެ   12,822.6ފައިވެއެވެ. 

)ހަތަރުހާސް    4,419.4އި ލޯނު އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ  )ާބރަހާސް އަށްސަތޭކަ ާބވ ސް ޕޮއިންޓް ހައެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއާ

 419.4ރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ  ސޮވްހަތަރުސަތޭކަ ނަވާރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( މިލިއަން ރިފިޔާއާއި  

)ދުއިސައްތަ ސާޅ ސް    247.0)ހަތަރުސަތޭކަ ނަވާރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ޭބނުންވާ  

 ހަތެއް ޕޮއިންޓް ސުމެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  

 

ފައިނޭން  2022 ަބޖެޓު  އަހަރުގެ  (  ހަތެއްޕޮއިންޓް    ސާދަސަތޭކަ  ހަތަރުހާސް  ތޭރަ)  13,414.7  ޖުމުލަ  ށްސްކުރުމަވަނަ 

ސަތޭކަ ހަތްހާސް  ނުވަ)  9,748.1  ަބޖެޓު ޑެފިސިޓްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ ފައިވެއެވެ. މ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނ   މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދާ

ސަތޭކަ  އަށްހާސް  ދެ)  2,861.7އި ލޯނު އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ބޭނުންވާ  ( މިލިއަން ރުފިޔާއާއެކެއްޕޮއިންޓް    ސާޅ ސް އަށެއް

އެކެއް ރުހަތެއްޕޮއިންޓް    ފަސްދޮޅަސް  މިލިއަން  ޓްރާންސްފަރކުރާ  (  ފަންޑަށް  ޑިވެލޮޕްމަންޓް  ސޮވްރިން   769.2ފިޔާއާއި 

 ތިރ ސް ފަހެއް)  35.7ތުން ޭބނުންވާ  ( މިލިއަން ރުފިޔާއާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮދޭއްޕޮއިންޓް    ފަސްދޮޅަސް ނުވައެއްސަތޭކަ  ހަތް)

 ( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ހަތެއްޕޮއިންޓް 

2024 2023 2022 2021 2020

ި ލަފާކުރ ި ލަފާކުރ ި ި ލަފާކުރ ރިވައިޒްކުރ ް  އެކްޗުއަލ

ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ ާ ރުފިޔ

27,310,757,688 ޖުމްލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ        15,221,889,824      19,678,613,713        24,279,891,632        27,977,524,423

37,480,469,094           35,972,880,649        34,027,948,134 ކަނޑަން: ޖުމްލަ ޚަރަދު        28,753,534,203      32,501,262,617

(10,169,711,406)       (7,995,356,226)     (9,748,056,502)     (12,822,648,904) (13,531,644,379)   ް ރޕްލަސ ( / ސަ ް އޯވަރޯލް ބެލެންސް )ޑެފިސިޓ

-9.6% -8.3% -11.1% -16.6% -23.5% : އޯވަރޯލް ބެލެންސް  ް .ޕީގެ އިންސައްތައިނ .ޑީ ޖީ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2022 ގައި ހިމެނޭ 3.2 ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ޚުލާޞާ  )ޢަދަދުތައް ރުފިޔާއިން(  )ޞަފްޙާ 

ނަންބަރު 211 - 212(

ް ތަފްޞީލ

ް ު-6: ބަޖެޓް ބެލެންސ ތާވަލ
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)ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ އެގާރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(   7,511.4ތެރެއިން    ގެގވަނަ އަހަރު ހޯދަންޖެހޭ ފައިނޭންސިން  2022

)ފަސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ތިނެއް   5,903.3ޭބރުގެ ފަރާތްތަކުން ހޯދުމަށް ރާވާފައިވާއިރު އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކުން  މިލިއަން ރުފިޔާ  

ރުގެ ފަރާތްތަކުން ލިޭބނެކަމަށް ވަނަ އަހަރު ރާއްޖެއިން ޭބ  2022ޕޮއިންޓް ތިނެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ރާވައިފައިވެއެވެ.  

ަބލާއިރު،  ފައިނޭންސިންއަންދާޒާކުރާ   ރުފިޔާ   3,084.0ގއަށް  މިލިއަން  ސުމެއް(  ޕޮއިންޓް  ހަތަރެއް  އަށްޑިހަ  )ތިންހާސް 

ތަކެތިންނެވެ.   ޮބންޑުފަދަ  އަދި  ސުކޫކު  ސޮވްރިން  ރާވާފައިވަނ   ވަނ    2020ހޯދުމަށް  ސަރުކާރުން  ދިވެހި  އަހަރު  ވަނަ 

  1ރުގެ ތެރޭގައި  އަހަ  3ކް ކޯޕަރޭޝަން ފޯ ދަ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ދަ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ )އައިސ ޑ ( އާއެކު  އިސްލާމި

ވަނަ    2021މ ގެ ތެރެއިން ދެަބއިކުޅަ އެއްަބއި    ،)އެކެއް( ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސުކޫކް ޕްރޮގްރާމަކަށް އެއަްބސްވެ

މިފައިސާ ތެރެއިން  އެއްަބސްވުމުގެ  މި  ވ މާ،  ވިއްކާފައެވެ.  އޮޕްޝަނެއްކަމަށްވެސް  އަހަރު  ެބލޭނެ  ދައުލަތަށް  ހޯދުމަކ    

   ފާހަގަކުރެވެއެވެ.

ޑޮލަރު ްބލޫ ނުވަތަ ގްރ ން ނުވަތަ   )ފަންސާސް( މިލިއަން އެމެރިކާ  50ވަނަ އަހަރު ަބޖެޓު ފައިނޭންސްކުރުމަށްޓަކައި    2022

 ގ އިންސްޓްރޫމަންޓެއް މެދުވެރިކޮށް ހޯދުމަށްވެސް ރޭވިފައިވެއެވެ.  ޓިވް ފައިނޭންސިންސޯޝަލް އިމްޕެކްޓް ޮބންޑުފަދަ އިނޮވޭ

ޓް ފެސިލިޓ ގެ )އަށްސަތޭކަ( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ލައިން އޮފް ކްރެޑި  800އިންޑިއަން އެގްޒިމް ޭބންކުގެ  މ ގެ އިތުރުން،  

މަޝްރޫޢުތަކާއި،   ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެންދިއުމަށް  ކުރިޔަށް  ތަރައްޤ ކުރުމުގެ  ދަށުން  އެއަރޕޯޓް  އިންޓާރނޭޝަނަލް  ވެލާނާ 

ް ގ މިލިއަން ރުފިޔާއިނ 7: 2021 އިން 2024 އަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ފައިނޭންސިން - ު ތާވަލ

2024 2023 2022 2021

(13,644.1)  (13,838.2)   (13,414.7)   (17,908.4)   ޭ ފައިނޭންސްކުރަންޖެހ

(10,169.7)    (7,995.4)      (9,748.1)      (12,822.6)      ް ބަޖެޓު ޑެފިސިޓ

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން      (4,419.4)      (2,861.7)      (4,940.9)      (2,498.8)

ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ        (419.4)        (769.2)        (874.2)       (960.3)

އެހެނިހެން        (247.0)         (35.7)         (27.7)        (15.3)

13,644.00  13,838.10  13,414.70  17,908.50   ް ފައިނޭންސް ހޯދާ ގޮތ

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ       2,084.6       2,885.4       3,117.7      3,921.0

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ސުކޫކް / ބޮންޑުފަދަ ތަކެތި       7,710.0       3,084.0       2,313.0      2,313.0

771.0        771.0        771.0        -           ު ގްރީން / ބްލޫ ބޮންޑ

771.0        771.0        771.0        -           ް މަލްޓިލެޓަރަލް / ބައިލެޓަރަލް ބަޖެޓް ސަޕޯޓ

ޑޮމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓީޒް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން       8,102.9       3,819.0       5,574.7       5,288.8

ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ލިބޭ           -         894.9          -          -

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ          11.0         418.4        519.7        579.2

-          771.0        771.0        -           ް ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ރިސިޕްޓްސ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2022 ގައި ހިމެނޭ ތާވަލު 6: 2021 އިން 2024 އަށް 

ލަފާކުރާ ބަޖެޓުގެ ފައިނޭންސިންގ މިލިއަން ރުފިޔާއިން )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 93(
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)ހަތަރުސަތޭކަ( މިލިއަން ލައިން އޮފް ކްރެޑިޓް ފެސިލިޓ ގެ ދަށުން ކުރިއަށް   400މަޝްރޫޢުއާއި އިންޑިއަން އެގްޒިމް ޭބންކުގެ  

ފައިވާ ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓ  މަޝްރޫޢުފަދަ ޮބޑެތި  އުމްރާނ  ތަރައްޤ ގެ މަޝްރޫޢުތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރާވާގެންދިޔުމަށް  

 2022ވ މާ،  ހަލުވިވެ ލޯނުން ހިންގާ މަޝްރޫޢުތަކުގެ ޑިސްަބރސްމަންޓް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ.  

)ދެހާސް އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ފަހެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( މިލިއަން    2,885.4ރޫޢުތަކަށް  ވަނަ އަހަރު ލޯނުން ހިންގާ މަޝް

މިލިއަން  )ފަންސާސް(    50ރުފިޔާ ޑިސްަބރސްވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. މ ގެ އިތުރުން ަބޖެޓު ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި  

ޑޮލަރު   އިދާރާތަކާއެކު  2022އެމެރިކާ  މާލ   ޤައުމުތަކާއި  ދޭދޭ  ހޯދުމަށް  އަހަރު  ކޮމިޓ އަށް  ވަނަ   މަޝްވަރާކުރައްވާކަމަށް 

  ދެއްވާފައިވެއެވެ.މަޢުލޫމާތު  މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން

ގއަށް ަބލާއިރު، ޑޮމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓ  އަދި ލޯނުފަދަ ވަނަ އަހަރު ހޯދާ ފައިނޭންސިން  2022ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކުން  

 ނަވާރަ ޕޮއިންޓް ސުމެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ. )ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ    3,819.0ތަކެތިން ޖުމުލަ  

ވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ަބއިވެރިވުން ނުވަތަ  ސާއްހިވަނަ އަހަރު ތެރޭގައި ސަރުކާރު    2022މިއާއެކު  

ޤަ ފައިދާވާނެކަމަށް  އިތުރުވުމުން  މަސައްކަތް ަބއިވެރިވުން  ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންގެ  ކަނޑައަޅައި،  ކުންފުނިތައް  ޫބލުކުރެވޭ 

  ވެއެވެ. ޢަމަލ ގޮތުން ފެށުމަށް ކަނޑައެޅިފައި

 

 ދައުލަތުެގ ދަރަނި  -7.5

  ހާސް ހަތްދިހަ ނުވަ)  79,676.0ދަރަނި ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނ     ސ ދާ  ލަޖުމުވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ    2021

 103.5މިއ  ޤައުމ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން  ( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  ސުމެއްޕޮއިންޓް    ހަތްދިހަ ހައެއްސަތޭކަ  ހަ

ހާސް ތިންނުވަދިހަ  )  93,969.9އަދި ގެރެންޓ  ހިމަނައިގެން މި ޢަދަދު  )ސަތޭކަ ތިނެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް( އިންސައްތައެވެ.  

ނުވައެއްސަތޭކަ  ނުވަ މިލިއަނުވައެއްޕޮއިންޓް    ފަސްދޮޅަސް  އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.އަރުފިޔާ  ން(  އަރާނެކަމަށް  ޤައުމ     ށް  މިއ  

ނިސްބަތުން   އިންސައްތައެވެ.  122.0އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ސުމެއް(  ޕޮއިންޓް  ާބވ ސް  އަހަރުގެ    2021  )ސަތޭކަ  ވަނަ 

 ހަތްދިހަތިނެއް(ސަތޭކަ  ހަހާސް  ހަ)ސާޅ ސް  46,673ދަރަނ ގައި ހިމެނެނ  އެތެރޭގެ ދަރަނ ގެގޮތުގައި ހިމެނޭ    ލަޖުމުދައުލަތުގެ  

ގެރެންޓ ދ ފައިވާ އި،  މިލިއަން ރުފިޔާއާ  ތިނެއް(ހާސް  ތިން)ތިރ ސް  33,003މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ޭބރުގެ ދަރަނ ގެގޮތުގައި ހިމެނޭ  

 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  ދުއިސައްތަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް(ހާސް ސާދަ) 14,294 ދަރަނ ގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ
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ހާސް އެއްދިހަ  ނުވަ)  91,347.8ލަ ސ ދާ ދަރަނި ހުންނާނެކަމަށް ެބލެވެނ   ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ޖުމު  2022

 104.4މިއ  ޤައުމ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން  ( މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  އަށެއްޕޮއިންޓް    ސާޅ ސްހަތެއްސަތޭކަ  ތިން

ހާސް  ސަތޭކަދެ)  102,975.1އަދި ގެރެންޓ  ހިމަނައިގެން މި ޢަދަދު  ( އިންސައްތައެވެ.  ހަތަރެއްޕޮއިންޓް    ހަތަރެއް)ސަތޭކަ  

އަރާނެއެކެއްޕޮއިންޓް    ހަތްދިހަފަހެއްސަތޭކަ  ނުވަ ރުފިޔާއަށް  މިލިއަން  އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.(  ޤައުމ     ކަމަށް  މިއ  

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ    2022  ( އިންސައްތައެވެ.ހަތެއްޕޮއިންޓް    ސަތާރަ )ސަތޭކަ    117.7އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން  

 ( އެކެއް  ދުއިސައްތަ ސޯޅަ ޕޮއިންޓް  ހާސްފަންސާސް)  50,216.1ލަ ދަރަނ ގައި ހިމެނެނ  އެތެރޭގެ ދަރަނ ގެގޮތުގައި ހިމެނޭ  ޖުމު

 ތިރ ސްއެކެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް(ސަތޭކަ  އެއް ހާސް  އެއް)ސާޅ ސް  41,131.7މިލިއަން ރުފިޔާއާއި ޭބރުގެ ދަރަނ ގެގޮތުގައި ހިމެނޭ  

ހިމެނޭ   ގޮތުގައި  ދަރަނ ގެ  ގެރެންޓ ދ ފައިވާ  ރުފިޔާއާއި،  ހަތާވ ސް(ސަ ހަހާސް  އެގާރަ)  11,627މިލިއަން  އަން  މިލި  ތޭކަ 

 ރުފިޔާއެވެ.  

 

 ދަރަނި ސަރިވސްކުރުން   -7.6

( މިލިއަން ރުފިޔާ  ހަތަރެއްޕޮއިންޓް    އެއްސަތޭކަ ހައެއްހާސް  ހަތް)  7,106.4ވަނަ އަހަރު ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށް    2021

ޕޮއިންޓް  ސަތޭކަ ފަންސާސް ހަތަރެއް)  154.1ވަނަ އަހަރާ އަޅާަބލާއިރު    2020މިއ ،  ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  

ވަނަ    2017ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވަނ ،    ވަނަ އަހަރު  2021  އިންސައްތަ އިތުރުވުމެކެވެ.  އެކެއް(

އްތަ ފަންސާސް( މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ  )ދުއިސަ  250ޤުވާމ  މާލ  ާބޒާރުގައި ވިއްކާފައިވާ  ދައުލަތުން ަބއިނަލްއަ  އަހަރު

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ލަޔަބިލިޓ  މެނޭޖުމަންޓް އެކްސަރސައިޒެއްގެ    2021ޮބންޑުގެ ޮބޑުަބއެއް  

ޮބންޑުގެ   މި  ދައްކާފައިވާތ އެވެ.  އަނުބރާ  އަށެއް(  76.8ދަށުން  ޕޮއިންޓް  ހައެއް  ުބރާ އަނއިންސައްތަ    )ހަތްދިހަ 

  2020އަދި  ގ ރިސްކް ކުޑަކުރެވިފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ.  ދައްކާފައިވާކަމުން، ސަރުކާރުގެ ކުރުމުއްދަތުގެ ރ ފައިނޭންސިން

ގެ ނިޔަލަށް    2021ޤައުމުތަކުން ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ ޑ .އެސް.އެސް.އައިގެ މުއްދަތު ޑިސެނަްބރު    20-ވަނަ އަހަރު ޖ 

ރެޑިޓަރުންނަށް އަދާކުރަންޖެހޭ ދަރަނި ފަސްކޮށްދިނުމަށް ޤައުމުތަކުގެ އޮފިޝަލް ކް  20-އިތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވުމާއެކު، ޖ 

ވަނަ އަހަރުގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން ގާތްގަނޑަކަށް    2021ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވުމުން،  

 ރުފިޔާ ޑިފަރކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވެއެވެ.  ބިލިއަން)އެކެއް(  1
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މިލިއަން  (  ސުމެއްޕޮއިންޓް    ފަސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތެއް)  5,777.0ށް  ވަނަ އަހަރު ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަ  2022

އިންސައްތަ   ޕޮއިންޓް ހަތެއް(  )އަށާރަ  18.7ަބލާއިރު  ވަނަ އަހަރާ އަޅާ  2021މިއ   ރުފިޔާ ޚަރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.  

ޖުމުލަކޮށް   ނަމަވެސް  ޢަދަދެކެވެ.  އަޅާ  2022ދަށް  އަހަރުތަކާ  ފާއިތުވި  މެދުރާސްތާގައި  އަހަރާއި  ދަރަނި  ވަނަ  ަބލާއިރު 

 ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

)ތިންހާސް އަށްސަތޭކަ   3,854.61ވަނަ އަހަރު ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން    2022

އެކެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ   ޕޮއިންޓް ހައެއް  ޭބރުގެ ރަދުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނ   ޚަ ފަންސާސް ހަތަރެއް  ދައުލަތުގެ ސ ދާ 

 2022ވަނަ އަހަރު ަބއިނަލްއަޤްވާމ  މާލ  ާބޒާރުގައި ވިއްކާފައިވާ ޮބންޑުގެ މުއްދަތު    2017ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށެވެ.  

މިލިއަން  )އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް(    894.4ވަނަ އަހަރު ހަމަވާތ ، މި ޮބންޑުގެ ާބކ  ނުދައްކައިވާ  

ހަމަޖެހިފަ  2022ރުފިޔާ   ދެއްކުމަށް  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  އިތުރުން،  ވަނަ  މ ގެ  އަދި  ސަރވިސް    20-ޖ އިވެއެވެ.  ޑެޓް 

އިނ  ދަރަނި    2022ޝިއޭޓިވް  ސަސްޕެންޝަން  ކްރެޑިޓަރުންނަށް  އޮފިޝަލް  ނުެބލެވޭތ ،  ކުރިޔަށްދާނެކަމަށް  އަހަރު  ވަނަ 

ފާއިތުވި    2022ސަރވިސްކުރުން   ޚަރަދު  ސަރވިސްކުރުމުގެ  ދަރަނި  ފެށުމާއެކު،  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  އި އަހަރާ  2ވަނަ 

އާ ގުޅިގެން ދައުލަތުން ދަރަނި ނަގާފައިވާ މިންވަރު  19-އަޅާަބލާއިރު އިތުރުވާނެކަމަށް ެބލެވެއެވެ. އަދި މ ގެ އިތުރުން ކޮވިޑް

އިތުރުވެފައިވުމާއި،  ގެ  އަހަރު  2ފާއިތުވި   ޕޯޓްފޯލިއޯދަރަތެރޭގައި  ދަރަނ ގެ ނ ގެ  މަތިވެފައިވުމުން  ރޭޓު  އިންޓްރެސްޓް  ގެ 

ވަނަ އަހަރު އެތެރޭގެ ސ ދާ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް    2022 އިތުރުވާނޭކަމަށް ެބލެވެއެވެ.  ދުމަތުގެ ޚަރަދުޚި

ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.    1,922.4ކުރެވެނ   އަންދާޒާ ވަނަ އަހަރު    2022)އެއްހާސް ނުވަސަތޭކަ ާބވ ސް 

)ހަތާވ ސް ޕޮއިންޓް ސުމެއް(   27.0ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދު އާމްދަނ ގެ ނިސްބަތުން ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނ   

 އިންސައްތައިގައެވެ. 

 

 ންނ  ލަފާ ފަ  ހޯދާފައިާވބަޖެޓާ ުގޅޭޮގތުން  - 8.0

ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ   2022ވަނަ މާއްދާގެ )ށ( ގައިވާ ގޮތުގެމަތިން    212ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ގެ ގަވަރުނަރާއި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ ފަންނ  ލަފާގެ ޚުލާޞާއެއް  ހޯދާފައިވާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ން 

 ނ އެވެ. ތިރ ގައި އެވަ
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 މޯލްޑިްވސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ެގ ފަންނ  ލަފާ  8.1

 2022  ،ޔުގައިއުވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާމެދު މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ން ދެއްވާފައިވާ އެ އޮތޯރިޓ ގެ ރަ  2022

ލަފާ ލިބޭނެކަމަށް  ދައުލަތަށް  ަބޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ޑެފިސިޓް   ކޮށްފައިވާވަނަ  ޚަރަދާއި،  ދައުލަތުގެ  އާމްދަނ އާއި، 

ަބއްލަވާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ން ކޮމިޓ އަށް އެރުވި  ތްތަކަށްގޮމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ  ފައިނޭންސްކުރު

 ލަފާގެ މުހިންމު ނުކުތާތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

)ހަތް ސަތޭކަ   727.00ވަނަ އަހަރަށް އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އައު ކަންތައްތަކުން    2022 .8.1.1

ހަތާވ ސް( މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު، މި ކަންކަން ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި 

ށާއި، ޚާއްސަ ގޮތެއްގައި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް  ތަންފ ޒުކުރުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް އޮތޯރިޓ ން ދެކޭކަމަ

ިބން ވިއްކުމުގެ ސިޔާސަތު ތަންފ ޒުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޤާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް  

 ؛ގެނައުމަކ  މުހިންމު ކަމެއްކަމަށް

ަބއެއް    2022 .8.1.2 އަދި    2020ސިޔާސަތުތަކަކ   ވަނަ އަހަރުގެ އާމްދަނ  އިތުރުވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ 

ސަަބުބތަކާ    2021 އެކި  ވ ނަމަވެސް،  ކަމުގައި  ކަންތައްތައް  ރޭވިފައިވާ  ކުރަން  ތެރޭގައި  އަހަރުގެ  ވަނަ 

އެފަދަ   އެހެންކަމުން،  ފާހަގަކުރާކަމަށާއި،  ނުކުރެވިފައިވާކަން  ތަންފ ޒު  ކަންކަން  މި  މިއަހަރު  ގުޅިގެން 

ތާރ ޚުގަ ކަނޑައެޅިފައިވާ  ސިޔާސަތުތައް ކަންތައްތައް  ގަވާއިދުތަކާއި  ގެންނަންޖެހޭ  ތަންފ ޒުކުރުމަށް  އި 

 ؛އެކުލަވާލައި އެކަންކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއެކު ދުރާލާ މަސައްކަތް ފެށުމަށް އޮތޯރިޓ ން ލަފާއަރުވާކަމަށް

އިޒިޝަން ރަށެއް ހުޅުވާލައި، އެކު  12ދައުލަތުގެ އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި އައު ރިސޯޓު ތަރައްޤ ކުރުމަށް   .8.1.3

)ސަތޭކަ ސާޅ ސް އަށެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވ    148.00ލަ  ފ ގެ ގޮތުގައި ޖުމު

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައިވެސް ރިސޯޓު ތަރައްޤ ކުރުމަށް ހުޅުވާލި ގިނަ ރަށްތައް ތަފާތު    2021ނަމަވެސް،  

ރު އިކުއިޒިޝަން ފ ގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަ  2022ސަަބުބތަކާ ގުޅިގެން ވިކިފައިނުވުމުން،  

 ؛ލަ ޢަދަދު ނުލިުބމުގެ ހިރާސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްޖުމު

ހުރ     2022 .8.1.4 ރޭޓު  އިންފްލޭޝަން  ލަފާކޮށްފައިވާ  އަހަރަށް  އެކެއް(   1.1ވަނަ  ޕޮއިންޓް  )އެކެއް 

އާމްދަނ  ނަމަވެސް،  ފާހަގަކުރާކަމަށާއި  ތަޢާރަފުކުރުމަށް   އިންސައްތައިގައިކަން  އަލަށް  އިތުރުކުރުމަށް 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022
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އަހަރަށް  އަންނަ  ސަަބުބން  ޓެކުހުގެ  ނަގާ  ކޮތަޅުން  ޕްލާސްޓިކު  ތެރެއިން  ކަންތައްތަކުގެ  ހުށަހަޅާފައިވާ 

އޮތޯރިޓ ން   ކަމަށް  އެކަށ ގެންވާކަމެއް  އިތުރުވުމަކ   މިންވަރަކުން  ކުޑަ  ރޭޓު  އިންފްލޭޝަން  ލަފާކޮށްފައިވާ 

 ؛ފާހަގަކުރާކަމަށް

ގެ ަބލިމަޑުކަމުގެ ކުރިން، ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކުން ޤާނޫނާއި ގަވާއިދަށް ތަބާނުވާ މިންވަރު   19-ކޮވިޑް .8.1.5

 2020ގެ ސަަބުބން ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް    19-ދިޔައ  އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވަމުންކަމަށާއި، ކޮވިޑް

ސަރުކާރަށް ޓެކްސް ފައިސާގެ ގޮތުގައި ލިބެންޖެހޭ    ވަނަ އަހަރުގައި ސަރުކާރުން ދ ފައިވާ ލުއިތަކާ ގުޅިގެން

)އެކެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެފައިވާކަމަށާއި، އެ ޢަދަދުގެ ަބއެއް އަންނަ   1.3ޢަދަދު  

ފައިސާ  އަހަރު ރިކަވަރވާނެކަމަށް ސަރުކާރުން އަންދާޒާކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި ދައުލަތަށް ލިބެންޖެހޭ  

މިއަންނަ އަހަރު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޓެކުހާގުޅޭ އިދާރ  ކަންތައްތައް އިތުރަށް 

 ؛ހަރުދަނާކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަންކަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް ތަންފ ޒުކުރުމަށް ސަމާލުކަން ދޭންޖެހޭކަމަށް

ހަމަހަ .8.1.6 ނިޒާމަކ   ޓެކްސްގެ  ނިޒާމަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ާބރުއެޅޭ  ކުޑަކުރުމަށް  ފަރަޤު  އާމްދަނ ގެ  އަދި  މަ 

މިހާރު  އެއްގޮތަށް،  ނިޒާމާ  ނެގުމުގެ  ޓެކްސް'  'އިންކަމް  އާމްދަނ ން  ފަރުދުންގެ  އަމިއްލަ  ހެދުމަށްޓަކައި 

ށް ވިޔަފާރިތަކުގެ ފައިދާއިން ނެގޭ ފިކްސްޑް ރޭޓް ޕްރޮގްރެސިވް ރޭޓުތަކަކަށް މެދު ރާސްތާގައި ަބދަލުކުރުމަ

ލަފާ އަރުވާކަމަށާއި، ޓެކްސް ނިޒާމަށް އެ ަބދަލު ގެނައުމަށްޓަކައި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރާނެ އަސަރު ދިރާސާކުރުން 

 ؛މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރާކަމަށް

ޤައުމުތަކުން    2022 .8.1.7 އެކިއެކި  އެހ ގެ ގޮތުގައި  ހިލޭ  )ސަތޭކަ ފަންސާސް(   150ވަނަ އަހަރު، ފައިސާގެ 

އް ލިޭބނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު، އެ އެހ  ލިެބނ  ކޮން ޤައުމުތަކަކުންކަމެއް މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޢަދަދެ

ަބޖެޓުގައި ނެތްކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، މ ގެއިތުރުން، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި ލިިބފައިވަނ   

ޢަދަދެއްކަމަށްވާއިރު މަދު  ނިސްބަތުން  މިންވަރަށްވުރެ  ލަފާކުރާ   2022،  ަބޖެޓްކުރާ  އަހަރުގައިވެސް  ވަނަ 

 ؛މިންވަރަށް ހިލޭ އެހ  ނުލިިބދާނެކަމުގެ ހިރާސް ހުރިކަން ފާހަގަކުރާކަމަށް

ވަނަ އަހަރު އާމްދަނ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ   2022ފާއިތުވި އަހަރުތަކެކޭ އެއްފަދައިން،   .8.1.8

ނުސ ދާ ސ ދާގޮތުންނާއި  ަބއެއް  ޮބޑު  ފަތުރުވެރިކަމުގެ  ޢަދަދުގެ  ަބރޯސާވަނ   ނާޢަތުގެ  ޞިގޮތުން 

ގެ ޙާލަތު    19-ކުރިއެރުމަށްކަމާއި، އެގޮތުން، ދިވެހިރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތްކުރާ ޤައުމުތަކުގައި ކޮވިޑް



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 38               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 ނާޢަތް ކުރިއަރާ މިންވަރު ޞިއިތުރަށް ގޯސްވެއްޖެކަމުގައިވާނަމަ، އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ  

 ؛މަޑުޖެހިދާނެކަމުގެ ހިރާސް އޮތްކަން ފާހަގަކުރާކަމަށް

ވަނަ އަހަރު ޚަރަދުގެ ސިޔާސަތުތަކަށް ގެނެވޭ   2022ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ަބއިތަކަށް ަބލާއިރު،   .8.1.9

ޕޭ  ހިމެނޭ  ތެރޭގައި  ހާމަނައިޒޭޝަންގެ  ވޭޖް  ކަނޑައެޅުމާއި  ވޭޖް  މިނިމަމް  ތެރެއިން  ަބދަލުތަކުގެ  ޮބޑެތި 

ޚަރަދު  ހާމަ ރިކަރަންޓް  ސަަބުބން  އަންދާ  2022ނައިޒޭޝަންގެ  ަބޖެޓުގައި  އަހަރުގެ  ކޮށްފައިވާ ޒާ ވަނަ 

ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  ބަދަލުތައް  އެ  ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު  ގޮތަކަށް  އިތުރުނުވާނެފަދަ  ޢަދަދަށްވުރެ 

 ؛ލަފާއަރުވާކަމަށް

ަބޖެޓުން އެންމެ ޮބޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ އަދި ޚަރަދު މަތިވަމުންދާ އެއް  ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުގެ   .8.1.10

ކަނޑައަޅާފައިވާ   އަހަރު  މި  އެގޮތުން،  ޚަރަދުކަމާއި،  ގެ  )އާސަންދަ(  އިންޝުއަރެންސް  ޞިއްޙ   ކަމަކ  

 ؛ވަނަ އަހަރު ފެށުމާއެކު ތަންފ ޒުކުރުމަށް ާބރުއެޅުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް 2022ސިޔާސަތުތައް 

 އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައިވެސް ސަރުކާރުން ދޭ އެހ ، އިޝްތިރާކު އަދި ސަްބސިޑ ގެ ގޮތުގައި ޮބޑު ވަނަ  2022 .8.1.11

ޢަދަދެއް ކަނޑައަޅާފައިވާކަމާއި، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައިވެސް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރ  އޮތޯރިޓ ން ލަފާދ ފައިވާ 

ފަރާތް ޙައްޤުވެރި  އެންމެ  އޭގެ  ލިިބގެންދަނ   ސަްބސިޑ ތައް  ގޮތުން ފަދައިން،  ކަށަވަރުކުރުމުގެ  ތަކަށްކަން 

މިހާރަށްވުރެ ރަނގަޅަށް ސަްބސިޑ ތައް ޓާގެޓް ކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ނިޒާމުތަކާއި އުސޫލުތައް ހަރުދަނާކުރުން 

 ؛މުހިންމުކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށް

ރަންޓް ޚަރަދުގެ ޖުމުލަ  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި ހިލޭ އެހ  ނުހިމަނާ ދައުލަތަށް ލިޭބ އާމްދަނ އިން ރިކަ  2022 .8.1.12

ޮބޑު   ހުރި  ތަންފ ޒުކުރުމަށް  ަބޖެޓު  ދައުލަތުގެ  ގޮތެއްގައި  ދެމެހެއްޓެނިވި  ހަމަނުޖެއްސޭނެކަމ ،  ޢަދަދު 

ނިސްބަތުން   އާމްދަނ ގެ  ލިޭބ  ދައުލަތަށް  ރާސްތާގައި  މެދު  ފާހަގަކުރެވޭކަމަށްވުމާއެކު،  ގޮންޖެހުމެއްކަން 

ތަރައްޤ  ކުޑަކޮށް،  ޚަރަދު  ދައުލަތުގެ  ރިކަރަންޓު  މަޝްރޫޢުތައް  ޖާގަ ޢާގެ  ހިންގުމަށް  ަބޖެޓުން  ންމު 

 ؛ހޯދުމަށްޓަކައި ރިކަރަންޓު ޚަރަދު ސްޓްރ މްލައިންކޮށް ކުޑަކުރުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް

ޕ .އެސް.އައި.ޕ  ހިންގުމަށް    2022 .8.1.13 ޚަރަދުތަކުގެ ތެރެއިން  ކެޕިޓަލް  ަބޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ 

ންމު ަބޖެޓުންކަމުގައިވ ނަމަވެސް، ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  ޢާތެއްގައި ރޭވިފައިވަނ  ލޯނާއި ދައުލަތުގެ  މައިގަނޑު ގޮ



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 39               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

 536.3ހަމަޖެއްސުމަށްވެސް ދައުލަތަށް އާމްދަނ އާއި ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި ލިޭބ ޖުމުލަ ޢަދަދުގެ އިތުރަށް  

ންވާއިރު، ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ހިންގޭނ   )ފަސްސަތޭކަ ތިރ ސް ހައެއް ޕޮއިންޓް ތިނެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ޭބނު

ގޮތެއްގައި، ޞައެކަމަށް ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ފައިނޭންސިންގވެސް ކަށަވަރުވެގެންކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި ޚާއް

ންމު ަބޖެޓުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މިންވަރަށް ޢާޕ .އެސް.އައި.ޕ ފަދަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދުތައް ހިންގުމަށް ދައުލަތުގެ  

 ؛ސިންގ ހޯދުމަކ  ދަތިކަމަކަށްވުން އެކަށ ގެންވާކަމަށްފައިނޭން

ަބރޯސާވެފައިވަނ   .8.1.14 ގޮތެއްގައި  މައިގަނޑު  ހޯދުމަށް  ފައިނޭންސިންގ  ބޭނުންވާ  އެފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް  އަދި، 

ދަރަނި ނަގައިގެންކަމަށްވުމާއެކު، ކޮންސެޝަނަލް ފައިނޭންސިންގއަށް އިސްކަންދިނުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށާއި، 

ކޮންސެޝަނަލް    އަދި މަޝްރޫޢުތަކަށް  ރައްކާތެރިކުރުމުގެ  ތިމާވެށި  އަދި  އިޖްތިމާޢ   ޚާއްޞަގޮތެއްގައި 

 ؛ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް

ނާޢަތަށް އައިސްފައިވާ ހ ނަރުކަމާއެކު، ޭބރު ފައިސާގެ  ޞިަބލިމަޑުކަމުގެ ސަަބުބން ފަތުރުވެރިކަމުގެ    19-ކޮވިޑް .8.1.15

ޅިގެން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޭބރު ފައިސާގެ ާބޒާރަށް އައިސްފައިވާ ލޮޅުން އަދިވެސް މުޅިން  ސަޕްލައި ދަށްވުމާ ގު

ހައްލުވެފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ކެޕިޓަލް ޕްރޮޖެކްޓްތައް ހިންގުމަށް ޭބނުންވާ ޑޮލަރު  

ވ މާ، މަޝްރޫޢުތައް ފެށުމުގެ ؛ ލެވޭކަމަށްއެތެރޭގެ މާކެޓުން ނުލިިބ، އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް ނުހިންގިދާނެކަމަށް ެބ

ކުރިން އެ މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހުމުން މެނުވ  އެފަދަ މަޝްރޫޢުތައް 

ޙާލަތުގައި  މިވާ  ދަށްވެފައި  ސަޕްލައި  ފައިސާގެ  ޭބރު  ދިވެހިރާއްޖޭގައި  ލަފާއަރުވާކަމަށާއި  ނުފެށުމަށް 

ާބޒާ އަސަރު  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ނޭދެވޭ  އޭގެ  ޖެހިއްޖެނަމަ  ހޯދަން  ޑޮލަރު  މަޝްރޫޢުތަކަށް  ކެޕިޓަލް  ރުން 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް ކުރާނެކަމަށް ެބލެވޭކަމުން، މަޝްރޫޢުތަކުގެ ސަަބުބން ފޮރިން އެކްސްޗޭންޖް  

 ؛ށް ލަފާއަރުވާކަމަށް މާކެޓަށް ހ ނަރުކަމެއް ނާންނާނެފަދަ ގޮތަކަށް މަޝްރޫޢުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމަ

ކުންފުނިތަކަށް   .8.1.16 ހިއްސާވާ  ސަރުކާރު  ހަވާލުކުރެވިފައިވަނ   ަބއެއް  ޮބޑު  މަޝްރޫޢުތަކުގެ  ޕ .އެސް.އައި.ޕ  

އެތެރެކުރުމަށާއި  ދިވެހިރާއްޖެ  ތަކެތި  ބޭނުންވާ  ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް  މަޝްރޫޢުތައް  އެފަދަ  ކަމުގައިވުމުން، 

ން ނަގާފައިވާ ޭބރު ފައިސާގެ ލޯނުތައް އަނުބރާ ދެއްކުމަށް ދައުލަތުގެ އެފަދަ މަޝްރޫޢުތަކަށް ކުންފުނިތަކު

އަންނަކަން   އިތުރުވަމުން  އަހަރަށް  އަހަރުން  މިންވަރު  ކުރަންޖެހިފައިވާ  ޚަރަދު  ރިޒަރވުން  ރަސްމ  

ވާ ހުރަހެއް ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، މިއ  ކުއްލި ޙާލަތެއްގައި ޭބނުންކުރުމަށްޓަކައި ރިޒަރވް އިތުރުކުރުމަށް އެޅިފައި
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ދިނުމަށް  ސަމާލުކަމެއް  އިތުރަށް  މިކަމަށް  ހިންގުމުގައި  މަޝްރޫޢުތައް  ސަރުކާރުގެ  ކަމުގައިވާތ ، 

 ؛ލަފާއަރުވާކަމަށް

ވަނަ އަހަރު ގިނަ ޕ .އެސް.އައި.ޕ  މަޝްރޫޢުތަކެއް ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު،   2022މ ގެ އިތުރުން،   .8.1.17

ދިގު މަޝްރޫޢުތަކަކ   ތިމާވެށި    ޕ .އެސް.އައި.ޕ   ކުރިއެރުމަށާއި  އިޖުތިމާޢ   އަދި  އިޤްތިޞާދ   ރާސްތާގައި 

 ؛ކަމުގައި ދެކޭކަމަށް ރައްކާތެރިކުރުމަށް މަގުފަހިވާ މަޝްރޫޢުތަކެއްކަން ޔަޤ ންކުރުމަކ  ވަރަށް މުޙިންމުކަމެއް

ރުކާރުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދ  ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ޮބޑު ޢަދަދެއް ސަ .8.1.18

ދޫކުރަމުންދާކަން  ގޮތުގައި  އިންޖެކްޝަންގެ  ކެޕިޓަލް  ހަމަޖެއްސުމަށް  ޚަރަދުތައް  ކުންފުނިތަކުގެ 

ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، ސަރުކާރުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ 

ސަރުކާ ހަރުދަނާކޮށް،  މިހާރަށްވުރެ  ަބދަލުގައި ހިންގުން  އިންޖެކްޓްކުރުމުގެ  ކެޕިޓަލް  ތާއަަބދު  ރުން 

ކުންފުނިތައް   އެފަދަ  ަބލައި  ކުންފުނިތައް  ހިންގިދާނެ  އެފިޝަންޓްކޮށް  މިހާރަށްވުރެ  ޕްރައިވެޓައިޒްކޮށްގެން 

 ؛ޕްރައިވެޓައިޒްކުރުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް

އިތުރުން،   .8.1.19 ކަނޑައަ  2022މ ގެ  އުވާލުމަށް  ސަރުކާރުން  އަހަރު  އުވާލުމުގެ ވަނަ  ކުންފުނިތައް  ޅާފައިވާ 

މަސައްކަތް ލަސްނުކޮށް އަވަހަށް އެ ކުންފުނިތަކުގެ ވައިންޑިންގ އަޕް ޕްރޮސެސް ފެށުމަކ  ޚަރަދު ކުޑަކުރެވިދާނެ 

އަދި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރ އެއް ؛ ކަމެއްކަމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް

ކާރުން ހިންގާ އެހެން ކުންފުންޏެއް ނުވަތަ އެނޫންވެސް އިދާރާއެއްގެ މަސައްކަތްތަކާ އެއްގޮތަށް ނުވަތަ ސަރު

އުވާލުމަށް  ސަރުކާރުން  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި،  ޚަރަދު  އިތުރަށް  ކުންފުނިތައް،  ކުރާ  މަސައްކަތްތަކެއް 

 ؛ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަށްވެސް ލަފާއަރުވާކަމަށް

ޖުމު  2022 .8.1.20 ދައުލަތުގެ  އާމްދަނ އަކ   ލަފާކޮށްފައިވާ  ލިބޭނެކަމަށް  ދައުލަތަށް  އަހަރު  ޚަރަދުގެ  ވަނަ  ލަ 

ލަ ޚަރަދުގެ ާބކ  މިންވަރު  )ސުމެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް އެކެއް( އިންސައްތަކަމާއި، އަދި ޖުމު  0.71ގާތްގަނޑަކަށް  

ލަ ފައިނޭންސިންގގެ ގޮތުގައި ކަމާއި އެގޮތުން، ޖުމުހަމަޖެއްސުމަށް ރާވާފައިވަނ  ފައިނޭންސިންގ މެދުވެރިކޮށް

)ނުވައެއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ހިމަނާފައިވާއިރު، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައިވެސް    9.7

ވަރަށް ޮބޑެތި ޢަދަދުތަކުން ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް ހިމަނާފައިވާކަމާއި، އެކަމުގެ ސަަބުބން ދައުލަތުގެ ދަރަނި  

ބެލެވޭކަމަށް  އިތުރުވެގެންދާނެކަމަށް  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ؛ ޮބޑުތަނުން  ރާސްތާގައި  މެދު  އެހެންކަމުން، 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022
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ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރަކަށް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މިހާރުގެ އިޤްތިޞާދ  ޙާލަތަށް 

ދަ އާމްދަނ އިން  ލިޭބ  ދައުލަތަށް  ކޮންމެހެން  ރިޢާޔަތްކޮށް،  ހަމަޖެއްސުމަކ   ޚަރަދުތައް  އުލަތުގެ 

ރާސްތާގައި   މެދު  ސިޔާސަތުތައް  ކޮންސޮލިޑޭޝަންގެ  ފިސްކަލް  ވ މާ،  ކުރަންޖެހިފައިވާކަމެއްކަމަށާއި، 

 ؛ތަންފ ޒުކުރުމަށް އޮތޯރިޓ ން ލަފާއަރުވާކަމަށް

ލަ ފައިނޭންސިންގގެ ގޮތުގައި މުވަނަ އަހަރަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ަބޖެޓް ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ޖު  2022 .8.1.21

)ދޭއް   2.3)ތޭރަ ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް ހިމަނާފައިވާއިރު، އޭގެ ތެރެއިން،    13.4

ޕޮއިންޓް ތިނެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާއަކ  ަބޖެޓު ސަޕޯޓް ލޯންގެ ގޮތުގައާއި، ގްރ ން/ްބލޫ ޮބންޑް ވިއްކައިގެންނާއި،  

ރި ފައިނޭންސިންގކަމާއި،  ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން  ހިމަނާފައިވާ  ހޯދުމަށް  ގޮތުގައި  ވަނަ   2021ސިޕްޓްސްގެ 

ޖުމު ަބޖެޓު ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކުރުމަށް  ތިން މަސްދަރުން  ަބޖެޓުގައިވެސް އެ  ލަ  އަހަރަށް ފާސްކުރެވުނު 

ހިމަނާފައިވާއިރު، މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ ޢަދަދުތަކުގެ )ދޭއް ޕޮއިންޓް އަށެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާ ހޯދުމަށް    2.8

ލަފާނުކުރެވޭކަމަށް މިހާރު  ލިބޭނެކަމަށް  ފައިނޭންސިންގއެއް  އެއްވެސް  އެ  2021؛ ތެރެއިން  އަހަރު  ވަނަ 

ލޯނުފަދަ   އަދި  ސެކިއުރިޓ ޒް  ޑޮމެސްޓިކް  ފޫެބއްދިފައިވަނ   ފައިނޭންސިންގ  ނުލިުބނު  މަސްދަރުތަކުން 

ޑޮމެސްޓިކް    2022،  ތަކެތިންކަމުން ނުލިިބއްޖެނަމަ،  ޢަދަދުތައް  ފައިނޭންސިންގގެ  އެ  އަހަރުވެސް  ވަނަ 

މާކެޓަށް އިތުރަށް ަބރޯސާވާން ޖެހުމުގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ދުރާލާ އެ މަސްދަރުތަކުން ފައިނޭންސިންގ 

 ؛ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް

)އެކެއް ޕޮއިންޓް ފަހެއް(   1.5ށްފައިވާ ަބޖެޓުގައި ފައިސާގެ ހިލޭ އެހ ގެގޮތުގައި  ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކޮ  2021 .8.1.22

ިބލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނ  ދައުލަތަށް ލިޭބނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް، މިހާރު ލަފާކުރެވޭ ގޮތުން 

ވަނަ އަހަރަށް   2022ޔާކަމާއި،  )ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތަރެއް( މިލިއަން ރުފި  2.4މިއަހަރުގެ ތެރޭގައި ލިޭބނ   

)ދޭއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް( ިބލިއަން ރުފިޔާ   2.9ލަ  ހުށަހެޅިފައިވާ ަބޖެޓުގައިވެސް ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި ޖުމު

ހިރާސް   ނުލިުބމުގެ  އެހ   ހިލޭ  ވަރަށް  ަބޖެޓްކޮށްފައިވާ  މިއަހަރުވެސް  އަންދާޒާކޮށްފައިވާއިރު،  ލިބޭނެކަމަށް 

ފާހަގަކުރާކަމަ ކޮވިޑްއޮތްކަން  އަދި  އަންދަޒާކުރެވޭ    19-ށާއި،  މިހާރު  ގޯސްވެއްޖެނަމަ،  ޙާލަތު އިތުރަށް  ގެ 

ވަރަށް ދައުލަތަށް އާމްދަނ  ނުލިުބމުގެ ހިރާސް އޮތްކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށާއި، ވުމާއެކު، އެ ދެ ޙާލަތަށްވެސް 

 ؛ކޮންޓިންޖެންސ  ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމަށް ލަފާ އަރުވާކަމަށް



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022
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ދައްކަންޖެހޭ  ވަނަ އަހަ  2022 .8.1.23 )ފަންސާސް އަށެއް(   58ރުގެ ތެރޭގައި ސަނ ސައިޑް ޮބންޑްއަށް އަނުބރާ 

)އަށްސަތޭކަ  894.9މިލިއަން ޑޮލަރު ދެއްކުމަށް ަބޖެޓުގައި ރާވާފައިވަނ  ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުން 

ވަނަ އަހަރުގެ   2022ން،  ނުވަދިހަ ހަތަރެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ނަގައިގެންކަމާއި، އެގޮތު

ފަންޑަށް   ރުފިޔާ    769.2ތެރޭގައި  މިލިއަން  ދޭއް(  ޕޮއިންޓް  ނުވައެއް  ފަސްދޮޅަސް  )ހަތްސަތޭކަ 

ނެގުމަށް   ފައިސާ  އަނުބރާދެއްކުމަށް  ޮބންޑު  ހިމަނާފައިވާއިރު،  ަބޖެޓުގައި  ޓްރާންސްފަރކުރުމަށް 

ޕޮ  894.9އިސްވެދެންނެވުނު   އިންޓް ނުވައެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ ފަންޑުން )އަށްސަތޭކަ ނުވަދިހަ ހަތަރެއް 

ހަތެއް(   125.7ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ގާތްގަނޑަކަށް    2022ނެގުމުން،   )ސަތޭކަ ފަންސަވ ސް ޕޮއިންޓް 

އަދި  2022؛ ލަ ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭކަމަށްމިލިއަން ރުފިޔާއިން ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގެ ޖުމު

ނުބރާ ދައްކަން ޖެހިފައިވާ ދަރަނ ގެ ޮބޑުަބއެއް ރ ފައިނޭންސްކުރެވި، ކުރު ރާސްތާގައި ވަނަ އަހަރު އަ  2023

ރޯލްއޯވާގެ ހިރާސް ކުޑަ ކުރެވިފައިވ ނަމަވެސް، މެދު ރާސްތާގައި ރ ފައިނޭންސްކުރެވިފައިވާ ދަރަންޏާއެކު ޮބޑު  

 ކޮންމެ އަހަރަކު ޓްރާންސްފާކުރާ  ޢަދަދުތަކެއް އަނުބރާ ދައްކަންޖެހޭއިރު، ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް

ފާހަގަކުރާކަމަށް މުހިންމުކަމުގައި  އިތުރުކުރުން  ގޮޅި  ؛ ޢަދަދު  "މަޢުލޫމާތު  ފޮތުގެ  ބަޖެޓު  ޑެޓް    :8އަދި 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ސޮވަރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓު ފަންޑުގައި   2026ސަސްޓެއިނަބިލިޓ  އެނަލިސިސް" ގައި  

ށެއް( މިލިއަން ޔޫ.އެސް ޑޮލަރަށްވުރެ ގިނައިން ފައިސާ ހުންނާނެކަމަށް  )ހަސަތޭކަ ފަންސާސް އަ  658.00

ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވ ނަމަވެސް، ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް 

 ؛ވޭކަމަށްއި ެބލެ ގެ ނިޔަލަށް އެހާ ޮބޑު ޢަދަދަކުން ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާނުކުރެވިދާނެކަމުގަ 2026ަބލާއިރު، 

އޯވަރޑްރޯކޮށްގެން ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައި ޤާނޫނު    (އޭ.ބ . ޕ ޕަްބލިކް ޭބންކް އެކައުންޓުން ) .8.1.24

އަމަލުކުރުމަށް   2013/7ނަންަބރު   މާއްދާތަކަށް  ަބއެއް  ގެ  ޤާނޫނު(  ޒިންމާވުމުގެ  ޚަރަދަށް  )ދައުލަތުގެ 

ވާއިރު، އާ ހަމައަށް އިތުރުކުރެވިފައި  2022ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން ފާސްކޮށްފައިވާ އިސްތިސްނާ އެޕްރ ލް  

އިޤްތިޞާދުގައި .ބ .ޕ  ކުރުމުން،  ފައިނޭންސް  އެމް.އެމް.އޭއިން  ޢަދަދު  އޯވަރޑްރޯކޮށް ޝޯޓްފޯލްވެގެންދާ  އޭ 

ދައުރުވާ އެކްސެސް ރުފިޔާ ލިކުއިޑިޓ  އިތުރުވެ، ޭބރު ފައިސާއަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ޮބޑުވެ، އެކްސްޗޭންޖް  

އެކަށ ގެންވާކަމަށް އަސަރުކުރުން  ނޭދެވޭ  އިމްޕޯޓުކުރެވޭ މ ؛ ރޭޓަށް  ާބޒާރަށް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ސަަބުބން،  ގެ 

އާ ގުޅިގެން   19-ތަކެތ ގެ އަގު އުފުލި، އިންފްލޭޝަނަރ  ޕްރެޝަރ އިތުރުވުން އެކަށ ގެންވާކަމަށާއި ކޮވިޑް

ތެރޭގައި   ޕެންޑަމިކްގެ  އަގަށް  ކުލ ގެ  ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުތަކާއި  ތަންފ ޒުކޮށްފައިވާ ސަްބސިޑ   ސަރުކާރުން 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022
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ސަަބުބން އައިސް ސިޔާސަތުގެ  ހެޔޮކުރުންފަދަ  އަގު  ޚިދުމަތްތަކުގެ  މުވާސަލާތ   އަދި  ަބދަލު  ހެޔޮ  ފައިވާ 

އިންޑެކްސްއިން  ޕްރައިސް  ކޮންސިއުމާ  ނަމަވެސް،  ހުރި  ދަށްކޮށް  އެވަރެޖްކޮށް  އިންފްލޭޝަން  ހެޑްލައިން 

ވަރެޖް އިންފްލޭޝަން ހުރ  ހެޑްލައިން ފެންނަ ގޮތުގައި ކާޯބތަކެތިފަދަ އިމްޕޯޓްކުރެވޭ މުދަލުގެ ާބވަތްތަކުގެ އެ

 2021އިން ފެށިގެން ސެޕްޓެންަބރު    2020އަދި ޖުލައި  ؛ ށްވުރެ މަތ ގައިކަން ފާހަގަކުރާކަމަށްއިންފްލޭޝަނަ

ކާބޯތަކެތ ގެ   ގޮތުގައި  ފެންނަ  އިންޑެކްސްތަކުން  ޕްރައިސް  ކޮންސިއުމާ  ޝާއިޢުކުރެވިފައިވާ  ނިޔަލަށް  ގެ 

އަހަ މިދިޔަ  ހިރާސް  އަގުތައްވަނ   މި  އޮތްތަނުގައި  ކުރިއަށް  ވުމާއެކު،  އުފުލިފައިކަމަށާއި،  އަޅަާބލާއިރު  ރާ 

ދ ފައިވާ   އިސްތިސްނާ  އަމަލުކުރުމަށް  ޤާނޫނަށް  ޒިންމާވުމުގެ  ޚަރަދަށް  ދައުލަތުގެ  ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، 

އެޕްރ ލް   ޕ   2022މުއްދަތުކަމަށްވާ  ނިޔަލަށް  އަ.ބ .ގެ  ޢަދަދު  އޯވަރޑްރޯކޮށްފައިވާ  ދެއްކުމަށް އޭ  ނުބރާ 

 ؛ަބޖެޓުކުރެވިފައިވާކަން ޔަޤ ންކުރުން މުހިއްމުކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށް

އޭ އޯވަރޑްރޯކޮށްގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަކ  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް .ބ .ޕ  .8.1.25

މްދަނ ން ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށާއި، ނޫންކަމުގައި ފާހަގަކުރާކަމަށާއި، ވުމާއެކު، ދައުލަތަށް ލިޭބ އާ

ވ ވަރަކުން  ޚަރަދުތައް  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  ޚަރަދުތައް  ޒަރޫރ   ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި  ޚަރަދުތައް  ދައުލަތުގެ 

 ؛ކުޑަކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް

ދަކ  ދައުލަތުގެ ދަރަނި އަދާކުރުމަށް ދުރާލާ ފައިސާ  ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑު ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ މަޤްޞަ .8.1.26

ފަންޑުން  އެ  ބޭނުންތަކަށް  އެހެނިހެން  ފިޔަވައި  އަދާކުރުން  އަނުބރާ  ދަރަނި  ކަމުގައިވާއިރު،  ރައްކާކުރުން 

އުސޫލު  ހަރުދަނާ  އަމަލުކުރާނެ  ޚަރަދުކުރުމުގައި  ހަނިކޮށް،  މިހާރަށްވުރެ  ޙާލަތްތައް  ޚަރަދުކުރެވޭނެ 

 ؛ފައިވާ ޤާނޫނު ފާސްކޮށް ތަންފ ޒުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށްަބޔާންކުރެވި

ލް އޯދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި، ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި، ޕްރައިމަރ  ބެލެންސް އަދި އޯވަރ .8.1.27

އެ  އަހަރުތަކުގައި  ފާއިތުވެދިޔަ  ަބޔާންކޮށްފައިވ ނަމަވެސް،  ހިފެހެއްޓުމަށް  މިންގަނޑެއްގައި  ވަކި  ބެލެންސް 

ގެ ކުރ ގެ    19-މިންގަނޑުތައް ހިފެހެއްޓިފައި ނުވާކަން ފާހަގަކުރާކަމަށާއި މެދު ރާސްތާގައި، އިޤްތިޞާދު ކޮވިޑް

އަންދާޒާކުރެވޭ މިހާރު  އިޔާދަވާނެކަމަށް  ަބޖެޓަކ   ޙާލަތަށް  ފާސްކުރާ  އަހަރުތަކުގައި  އޮތް  ކުރިއަށް  އިރު، 

ޤާނޫނުގައި ަބޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ އެއްގޮތަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ަބޖެޓެއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުން  

ގެ ތެރޭގައި އަދި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނަށް އަންނަ އަހަރު؛ ޔަޤ ންކުރުމަށް ލަފާއަރުވާކަމަށް
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އަވަސްކުރުމަށް  މަސައްކަތް  ތަންފ ޒުކުރުމުގެ  ފާސްކޮށް،  އިޞްލާޙުތައް  ހަމަޖެހިފައިވާ  ގެނައުމަށް 

 ލަފާއަރުވާކަމަށް.

 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްެގ ފަންނ  ލަފާ  8.2

ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްއަށް    2022ޔުގައި  އުއޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ދެއްވާފައިވާ ރަ 

 ރުމުގައި ފާސްކު  ަބޖެޓުއެކުލަވާލުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންތައްތަކާއި، ދައުލަތުގެ    ަބޖެޓުފާހަގަކުރެވޭ ކަންތައްތަކާއި،  

ސަމާލުކަން މަޖިލ ހުން  ލަފާތައް    މުހިންމުކަމަށް  ދިނުން  ރައްޔިތުންގެ  އިރުޝާދުތަކާއި  ކަންތައްތަކާއި  ފެންނަ  އޮފ ހަށް  އެ 

 ހިމަނާފައިވެއެވެ. އެގޮތުން އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ފާހަގަކުރައްވާފައިވާ މުހިންމު ނުކުތާތައް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ.

ކުރ ކޮޅު ތަންފ ޒުކުރަން ގެންނަންޖެހޭ  އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅަ އާ ކަންތައްތައް އަހަރުގެ ވ ހާވެސް   8.2.1

 ؛އި އިދާރ ގޮތުން ހަމަޖައްސަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށްނ  އޮނިގަނޑާޤާނޫ

 

ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ ޢަދަދުގެ ތެރެއިން ކޮމިޓްމަންޓްސް ލިިބފައިވާ ކަންކަން  8.2.2

 ؛ތަންފ ޒުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް

 

ތުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރަން އަޅަން ރާވާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް އަހަރުގެ ވ ހާވެސް ކުރ ކޮޅު ތަންފ ޒުކޮށް،  ދައުލަ 8.2.3

އިސްކަންދެވޭނެ ތަރުތ ެބއް    ކަށްދައުލަތުގެ އާމްދަނ  ލިޭބ މިންވަރަށް ބަލައި، ަބޖެޓު ކުރެވިފައިވާ މަޝްރޫޢުތަ

 ؛ކަނޑައަޅައި، އެއާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް

 
ލިޭބއެހެން 8.2.4 ދައުލަތަށް  އަމާޒުކޮށް  ރާސްތާއަށް  މެދު  ދެނެގަނެ  ކަމުން،  ކަންކަން  އިތުރުކުރެވޭނެ  އާމްދަނ   ނެ 

އެކަންކަން ތަންފ ޒުކުރުމަށް ހަރުދަނާ އޮނިގަނޑެއް އެކުލަވާލައި، އަދި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުން އިސްރާފުވާ ދިމާތައް 

އަދި،  ؛ ސްކަލް ސްޓެރެޓެޖ ގައި ހިމަނައި ތަންފ ޒުކުރުމަށް ފާހަގަކޮށް، ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ނިޒާމްތައް، ދައުލަތުގެ ފި

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭ ހިރާސްތައް އިތުރަށް ދިރާސާކޮށް، ދަރަނ ގެ ޚަރަދާއި ހިރާސްތައް 

ކަނޑައަޅައި   ސިޔާސަތުތައް  ދަރަނ ގެ  ސްޓްރެޓެޖ ގައި  ދަރަނ ގެ  ދައުލަތުގެ  ކުރެވޭނެހެން  ކުޑަ  އެންމެ 

 ؛ޒުކުރުމަށްތަންފ 
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 ދައުލަތުގެ ދަރަނ ގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ކުރުމުއްދަތުގެ ރ ފައިނޭންސިންގ ރިސްކް އިތުރަށް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ދުރާލާ  8.2.5

އެގޮތުން، މެދުރާސްތާއަށް އަމާޒުކޮށް ދަރަނ ގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް  ؛ ރާވައިގެން ހަރުދަނާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް

ޮބރޮވި ަބދަލުތަކާއި  ޚަރަދުކުޑަ  ގެންނަންޖެހޭ  ވ ހާވެސް  ދިރާސާކޮށް  ބަދަލުތައް  ގެންނަންޖެހޭ  ޕްލޭނަށް  ންގ 

 ؛ގޮތެއްގައި އެ ރިސްކް މެނޭޖްކުރެވޭނެހެން ދަރަނ ގެ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފ ޒުކުރުމަށް

 
ދައުލަތުގެ   8.2.6 ގުޅުވައި،  ޙާލަތާ  އިޤްތިޞާދ   ޤައުމުގެ  ސަރވިސްކުރުމުގައި،  ދަރަނި  ދަރަނި ދައުލަތުގެ 

އާމްދަނ އާ ވަންނަ  ދައުލަތަށް  ދިރާސާކޮށް،  ހިރާސްތައް  ގުޅިފައިވާ  އެކަމާ  ނިސްަބތާއި،  އި އިތުރުވަމުންދާ 

އިޤްތިޞާދ  ޙަރަކާތްތައް އިތުރުކުރުމަށް އިސްކަންދ ، ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި 

މަ ހިފެހެއްޓުމަށް  ޚަރަދު  މުހިންމުކަމަށްދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ  މެދުރާސްތާގައި، ؛ ސައްކަތްކުރުން  އަދި، 

ދިމާތައް  އިސްރާފުވާ  ަބޖެޓުން  ދައުލަތުގެ  ތަރައްޤ ކޮށް  އިތުރުކޮށް  ދާއިރާތައް  ވަންނަ  އާމްދަނ   ދައުލަތަށް 

ރު ފާހަގަކޮށް، ފިޔަވަޅުއަޅައި، އަހަރުން އަހަރަށް ަބޖެޓު ޑެފިސިޓް ކުޑަކޮށް ދަރަނިން ފައިނޭންސްކުރާ މިންވަ

 ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރަކަށް ދަށްކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް.

 

 ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ ބަޖެޓަށް ކޮމިޓ ން ހުށަހަޅާ ކަންކަން  2022 -9.0

މަޖިލ ހަށް    2022 ރައްޔިތުންގެ  އަހަރަށް  ގޮތުގައި    ހުށަހަޅާފައިވާވަނަ  އާމްދަނ ގެ  ަބޖެޓުގައި،  ވަނަ    2022ދައުލަތުގެ 

ޢަދަދާއި ލަފާކޮށްފައިވާ  ލިބޭނެކަމަށް  ޕަްބލިކް  ، އަހަރަށް  ަބޖެޓާއި،  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  ަބޖެޓާއި،  އޮފ ސްތަކުގެ 

   ރިއެވެ. އިރާއެއްގައި މަޝްވަރާކުސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓ ގެ މެންަބރުންގެ މެދުގައި ފުޅާދާ

 ލަ ޖުމުރ އޮފް ފިނޭންސުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  މިނިސްޓަ  ،ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައަޅުއްވައި  2022

  ފަސްސަތޭކަ   ވ ސްހާސްސައު  ލައްކަހަތަރު  މިލިއަން  ފަންސަވ ސް  ނުވަސަތޭކަ  ބިލިއަން  ހަ  ތިރ ސް)  36,925,424,524/-

ކޮމިޓ ން   (ވ ސްސައު ގުޅޭގޮތުން  ސްޓްރަކްޗަރއާ  އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން  ނުވަތަ  ަބއިކުރެވޭގޮތް  ަބޖެޓު  ަބޖެޓާއި،  ރުފިޔާގެ 

 އިވާގޮތް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. ފަނިންމާ
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 ަވނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުެގ އާމްދަނ އާުގޅޭ  2022 -9.1

ވ ސްހާސް  ސައު)24,279.9  ނ ލަފާކޮށްފައިވަލިބޭނެކަމަށް އާމްދަނ އާއި ހިލޭ އެހ ގެ ގޮތުގައި   ލަޖުމުވަނަ އަހަރަށް،  2022

ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓުގައި އާމްދަނ  އިތުރުކުރުމަށް    2022މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަނުވައެއް ޕޮއިންޓް ނުވައެއް(  

ލިޭބނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައި މިލިއަން ރުފިޔާ  )ހަތްސަތޭކަ ހަތާވ ސް ޕޮއިންޓް ސުމެއް(    727.0ހުށަހަޅާ އާ ކަންތައްތަކުން  

 ވ ހިނދު، އޭގެ ތަފްޞ ލް ތިރ ގައި އެވަނ އެވެ. 

 

 

ގޮތްތަކާމެދު،    2022 ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އިތުރުކުރުމަށް  އާމްދަނ   ަބޖެޓުގައި  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ  ނޮވެންަބރު   18އަހަރަށް 

ކޮމިޓ ގެ    2021 އޮތް  އިއްތިފާޤުން    11ގައި  މެންަބރުންގެ  ތިއްެބވި  ހާޒިރުވެވަޑައިގެން  ވަގުތު  އެ  ަބއްދަލުވުމުގައި  ވަނަ 

ފި އޮފް  މިނިސްޓްރ   އެހ އާއި  ފާސްކުރެއްވ   ހިލޭ  ޢަދަދަކ   މި  އަދި  ފާސްކުރެއްވުމަށެވެ.  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާގޮތަށް  ނޭންސުން 

ތަންފ ޒުކުރެވިއްޖެނަމަ ހަރުދަނާގޮތެއްގައި  ކޮމެޓ ން    2022 ،އާމްދަނ  ސިޔާސަތު  މިންވަރެއްކަމަށް  ޙާޞިލުކުރެވިދާނެ  ގައި 

 ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ޢަދަދު       

) ް )މިލިއަން ރުފިޔާއިނ ތަފްޞީލް  #

47.7 ް ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅު ޓެކްސ 1

148.0 ޓޫރިޒަމަށް ބިން ދޫކުރުން 2

231.3 ރިއަލް އެސްޓޭޓް ޓޫރިޒަމުން ލިބޭ 3

300.0 ބިން ވިއްކުން 4

727.0

ް -8: 2022 ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންތައްތައ ު ތާވަލ

ަ ޖުމުލ

މަޢުލޫމާތު ނަގާފައިވަނީ: މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު 2022 ގައި 

ހިމެނޭ ތާވަލު 4: އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންތައްތަކުން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ އާމްދަނީގެ ތަފްސީލު 

)ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤްތިސާދީ އަދި ފިސްކަލް ހާލަތާއި ތަސައްވުރު( )ޞަފްޙާ ނަންބަރު 64((
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 ސަރުކާރުެގ އޮފ ސްތަކުެގ ޢާންމު ބަޖެޓާުގޅޭ  ޅާފައިާވަވނަ އަހަރަށް ހުށަހަ 2022 -9.2

އެ މިނިސްޓްރ ތަކުގެ ދަށުން ހިންގާ އޮފ ސްތަކުގެ ަބޖެޓަކ  ސަރުކާރުގެ   ސަރުކާރުގެ މިނިސްޓްރ ތަކާއި، ސަރުކާރުގެ އޮފ ސްތަކާއި

ފަރާތްތަކުން ދެއްވާފައިވާ    ރިދިރާސާއާއި ަބއްދަލުކު  ކުރިޓ ން  ކޮމި   ނަމަވެސް،ސިޔާސަތުތައް ތަންފ ޒުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ަބޖެޓަކަށްވ  

ގައި  ަބޖެޓުވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ    2022 ރުމަށްފަހުމަޢުލޫމާތުގެ އަލ ގައި، މިނިސްޓަރ އޮފް ފިނޭންސްއާ މަޝްވަރާކު

ގައި    1-ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު  ަބޖެޓަށް ގެނެވުނު ބަދަލުތައް މި  މުއައްސަސާތަކުގެސަރުކާރުގެ އޮފ ސްތަކާއި މިނިވަން  ހިމަނާފައިވާ  

 11ވި ކޮމިޓ ގެ  ގައި ޭބއް  2021ނޮވެންަބރު  18 ،  ަބޖެޓުގެ އޮފ ސްތަކުގެ ަބޖެޓުގައި ހިމެނުމަށްހަޅާފައިވާހުށަ ، އެވާގޮތަށް

  މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރިއެވެ.ަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިިބ ވަނަ 

 ނުހިމަނައި( އާުގޅޭ   ކެޕިޓަލް ޚަރަދުއޮފ ސްތަކުެގ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު ޚަރަދު )  -9.3

ޖަދުވަލު ރިޕޯޓުގެ  މި  ަބޖެޓަށް  މުއައްސަސާތަކުގެ  މިނިވަން  އޮފ ސްތަކާއި  ގެނެސްފައިވާ   1-ސަރުކާރުގެ  ގައިވާގޮތަށް 

 ބަޖެޓުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދުއޮފ ސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް    " ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި    2022، ަބދަލުތަކާއެކު

  11ގައި ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ    2021ނޮވެންަބރު   18، ގައި އެވާގޮތަށް  2-މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލުނުހިމަނައި("    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު)

 ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރިއެވެ.

-/16,433,418 ނުހިމަނައި("    ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ޚަރަދު )  ގެ ރިކަރަންޓްމި ަބދަލާ ގުޅިގެން "އޮފ ސްތަކުގެ ޑޮމެސްޓިކް ަބޖެޓު

  އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ. ރުފިޔާ  ހަތަރުލައްކަ ތިރ ސްތިންހާސް ހަތަރުސަތޭކަ އަށާރަ(ސޯޅަ މިލިއަން )

ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންެވސްޓްމެންޓް  ޅާފައިާވ  ަވނަ އަހަރުަގއި ހިންުގމަށް ކަނޑައަ  2022  -9.4

 ޕްރޮްގރާމްތަކާުގޅޭ 

ދުއިސައްތަ ހަތްދިހަ ހާސް  ހަ )6,273.0 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހެޅި ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައި  ފާކޮށް  ވަނަ އަހަރަށް ލަ  2022

ރުފިޔާގެ(  ސުމެއްޕޮއިންޓް  ތިނެއް   ޕްރޮގްރާމް   ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގައި    މިލިއަން  އިންވެސްޓްމަންޓް  ސެކްޓަރ  ޕަްބލިކް 

ކޮމިޓ ގައި މަޝްވަރާ  ގެނެސްފައިވާ )ޕ .އެސް.އައި.ޕ ( ގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ފަހު،  މަށްކުރު)ޕ .އެސް.އައި.ޕ ( މަޝްރޫޢުތަކާމެދު 

ވަނަ އަހަރަށް    2022، ށް" ގައި އެވާގޮތ3ަ-ރިޕޯޓުގެ "ޖަދުވަލު  ަބއެއް ަބދަލުތަކާއި އިތުރުކުރެވުނު މަޝްރޫޢުތަކުގެ ލިސްޓް މި



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 48               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ގައި ޭބއްވި    2021ނޮވެންަބރު   18 ،ގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނުމަށްޢުޕ  މަޝްރޫއައި.ދައުލަތުގެ ަބޖެޓުގައިވާ ޕ .އެސް.  ފައިވާހުށަހަޅާ

 ފާސްކުރިއެވެ.ލަިބއްޔަތުން ޣްއަވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންަބރުންގެ  11ކޮމިޓ ގެ 

ޖުމު ޕ .އެސް.އައި.ޕ ގެ  އިޞްލާޙާއެކު  ޢަދަދު  މި  ހަތަރެއް()6,330.4 ލަ  ޕޮއިންޓް  ތިރ ސް  ތިންސަތޭކަ  މިލިއަން    ހަހާސް 

ރުފިޔާ   ހަތަރުލައްކަ ާބވ ސްހާސް ހަސަތޭކަ އަށެއް(  މިލިއަންފަންސާސް ހަތް( -/57,422,608ަބޖެޓަށް    އެ  އަށް އަރައި،ރުފިޔާ

 އިތުރުވެގެންދާނެއެވެ.  

ުވނު ބަދަލުތަކާ ުގޅިެގން މުޅި ބަޖެޓަށް އައިސްފައިާވ  ަވނަ އަހަރުެގ ބަޖެޓަށް ެގނެ   2022.  9.5 

 ބަދަލުތައް  

 36,925,424,524/-  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާމަޖިލ ހަށް    ގެރައްޔިތުން  އޮފް ފިނޭންސް  ޓަރމިނިސް  ށްވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮ  2022

ރުފިޔާގެ    (ވ ސްސައު  ފަސްސަތޭކަ  ވ ސްހާސްސައު  ލައްކަހަތަރު  މިލިއަން  ފަންސަވ ސް  ނުވަސަތޭކަ  ބިލިއަން  ހަ  ތިރ ސް)

ސަތޭކަ ނުވަިބލިއަން    ހަ)ތިރ ސް   -/36,999,280,550ަބޖެޓުގެ ޢަދަދު   ލަޖުމު  ،އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެންަބޖެޓަށް ގެނެވުނު  

 2220އަދި މި ަބދަލާ ގުޅިގެން    ރުފިޔާއަށް އިތުރުވެއެވެ.  ފަންސާސް(ސަތޭކަ  ފަސް  ސްއަށްޑިހަހާ  ލައްކަދެމިލިއަން  ނުވަދިހަނުވަ

ޕޮއިންޓް    ނުވަހާސް ހަތްސަތޭކަ ސާޅ ސް އަށެއް)   9,748.0ލް ަބޖެޓު ޑެފިސިޓްރއޯވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ަބޖެޓުގެ އޯވަ

ރުފިޔާއިން    ސުމެއް( އަ)  9,821.9މިލިއަން  އަށްސަތޭކަ  ނުވައެއް(ނުވަހާސް  ޕޮއިންޓް  ރުފިޔާއަށް    ކާވ ސް  މިލިއަން 

 ދާނެއެވެ.  އިތުރަށް

ވަނަ އަހަރަށް    2220ދަރަނ ގެ މިންވަރު ޤައުމ  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްަބތުން    ލަޖުމުދައުލަތުގެ    ،ގުޅިގެންމި ަބދަލާ  

ޕޮއިންޓް    އެގާރަ)  11.1ޑެފިސިޓް  ބެލެންސް  ލް  އޯއަދި ނޮމިނަލް ޖ .ޑ .ޕ ގެ ނިސްބަތުން އޯވަރ  ަބދަލެއް އައިސްފައިނުވެއެވެ.

ކޮމިޓ ން ަބޖެޓަށް ގެނައި ަބދަލުތައް    އިތުރުވާނެއެވެ.އިންސައްތައަށް    ދޭއް(ޕޮއިންޓް    އެގާރަ)   11.2އިން  އިންސައްތަ  އެކެއް(

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

އޮފ ސްތަކަށް    2022 އަހަރަށް  ރައް  ކަނޑައަޅާފައިވާވަނަ  ތެރޭގައި ަބޖެޓު  އަހަރުގެ  ފާސްކުރުމަށްފަހު  މަޖިލ ހުން  ޔިތުންގެ 

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

ޚަރަދު ަބޖެޓަށް  ޮބޑަށް  މިހާރަށްވުރެ  ހުއްޓުމަކަށްގެނެސް،  ދިއުން  ކުރަމުންދާ  އޮފ ސްތައް  ކަންކަން  ސަރުކާރުގެ  ކުރުމުގައި 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 49               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ރާ ޚަރަދުކުރުމަށް  ަބޖެޓުގައި  ތަންފ ވާފައިވާގޮތަށް  ޒިންމާދާރުކުރުވައި،  ާބރުއެޅުމަޒުަބޖެޓު  ޚަރަދު    ،އިށާކުރުމަށް  ރިކަރަންޓް 

ަބޖެޓުގެ    ލަޖުމު،  އިއިތުރުވާ މިންވަރު ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ހިފަހައްޓައި، ަބޖެޓުކުރެވިފައިނުވާ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށާ

 2022ގައިވާ "  5-ޢަދަދުގެ އިތުރުން ަބޖެޓު ަބއިކުރެވޭގޮތް ނުވަތަ އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރ، މި ރިޕޯޓުގެ ޖަދުވަލު

ަބޖެޓު" ގައި އެވާގޮތަށް ފާސް ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ    2021ނޮވެންަބރު   18  ކުރުމަށްވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރާ  ވަނަ    11ގައި 

   ަބއްދަލުވުމުގައި އެ ވަގުތު ހާޒިރުވެ ތިިބ މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުން ފާސްކުރިއެވެ.

ހުށަހަ  2022  -9.6 ބަޖެޓަށް،  ދައުލަތުެގ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް  ޖެނެރަލް ޅާ  ަވނަ 

 ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް 

ޖެނެރަލް   ހުށަހަޅާވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް    2022  ،ވަނަ ަބއްދަލުވުމުގައި  11ގައި ބޭއްވި ކޮމިޓ ގެ    2120ނޮވެމްަބރު    18

   ކޮށްފައިވެއެވެ.ކޮމިޓ ން ފާސްމަށް ރިކޮމެންޑޭޝަންގެ ގޮތުގައި އަންނަނިވި ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ހިމެނު

ޭބކާރުވާ  .9.6.1 ޚަރަދުތައް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރަކަށް ގެނެއުމަށާއި، މި ސްކ މް ހިންގުމުގައި  އާސަންދަ ސްކ މުގެ 

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

ޞިއްޙ   އަދި  ؛ ނަ އަހަރު ތަންފ ޒުކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް ވަ  2022އެކުލަވާލާފައިވާ އެކްޝަން ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް  

އިންޝުއަރެންސްގެ ޚަރަދު ނުވަތަ އާސަންދައިގެ ޚަރަދުގެ ތެރެއިން މެޑިކަލް ކޮންޒިއުމަަބލްސްއަށް ކުރާ ޚަރަދު  

ޓެއިލް ކުޑަކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ދަންނަވައި، އަދި ބޭހަށް އެންމެ މަތިން ކަނޑައެޅޭ އަގު ނުވަތަ މެކްސިމަމް ރ 

މަސައްކަތް   ކުޑަކުރުމުގެ  ހޭދަ  ކުރަންޖެހޭ  ބޭހަށް  ކަނޑައަޅައި،  ތެރޭގައި   2022ޕްރައިޒް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

ކުރަންޖެހޭ  ނުދިނުމަށް  ފުރުޞަތު  ބޭނުންކުރުން  ނަހަމަގޮތުގައި  ސްކ މް  އާސަންދަ  ތަންފ ޒުކުރުމަށާއި، 

 ؛ މަސައްކަތްކުރުމަށް ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށް

ަބޖެޓުން ދޭ އިންޑައިރެކްޓް ސަްބސިޑ ތަކުގައި ހުރި އިންއެފިޝެންސ ތައް ކުޑަކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް    ދައުލަތުގެ .9.6.2

ނުވަތަ   ލޮސް"  ވެއިޓް  "ޑެޑް  ކުރިމަތިވާ  ސަަބުބން  އިންއެފިޝެންސ ތަކުގެ  އަދި  ދަންނަވައި، 

އުލަތުގެ ަބޖެޓުން އިސްރާފުވާ  އިންއެފިޝެންސ ތަކުގެ ސަަބުބން މުޅި މުޖުތަމަޢަށް ގެއްލިގެންދާ ަބއިކުޑަކޮށް، ދަ

 ؛ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސަށް ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށް



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 50               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

)ފަންސާސް   52.7ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓު ފާސްކުރި ފަހުން ޤާނޫނުތަކަށް ގެނެވުނު ަބދަލުތަކާއެކު ޖުމުލަ    2021 .9.6.3

ރޭގައި ަބޖެޓަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވާތ ،  ދޭއް ޕޮއިންޓް ހަތެއް( މިލިއަން ރުފިޔާ އަހަރުގެ ތެ

އައު ޤާނޫނުތަކުން ގެނެވޭ ަބދަލުތަކުން އިތުރުވާ ޚަރަދު ޤާނޫނު ޑްރާފްޓްކުރުމުގެ މަރުޙަލާގައި ދެނެގަތުމަށާއި،  

ަބޖެ ޓު ސައިކަލްގެ  ަބޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ އައު ޕޮލިސ އެއް ނުވަތަ އައު ޤާނޫނެއް ފާސްވެއްޖެނަމަ، ދެން ފެށޭ 

ިބލެއް   ަބޖެޓުގައި ނުހިމެނޭ އައު  ތެރެއިން އެ ޕޮލިސ  ނުވަތަ ޤާނޫނު ތަންފ ޒުކުރުމަށާއި، އަހަރުގެ ތެރޭގައި 

 ؛ ފާސްވެއްޖެނަމަ، ސަޕްލިމެންޓަރ  ަބޖެޓަކާއެކު ިބލު ފާސްކުރުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް ފެންނަކަމަށް

ދަޢުވާތަކާ ގުޅިގެން އަންނަ ކޯޓު ޙުކުމުތަކުން ގެއްލުމުގެ ަބދަލުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން  ދައުލަތާ ދެކޮޅަށް ކުރާ   .9.6.4

ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާގެ ހިރާސް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި، މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ޚިދުމަތް ހޯދުމަށް ވެވޭ ކޮންޓްރެކްޓްތަކާގުޅޭ 

ތާއި ދޭ ޚިދުމަތް ނުވަތަ މަޝްރޫޢުގެ ފެންވަރާމެދު މައްސަލަތައް އިޞްލާޙުކުރުމަށާއި، ޕްރޮޖެކްޓުގެ ސްކޯޕާއި މުއްދަ

ދައުލަތާއި ކޮންޓްރެކްޓް ޙަވާލުކުރެވޭ ފަރާތާދެމެދު ކޮންޓްރެކްޓް ސޮއިކުރުމުގެ ކުރިން އެއްަބސްވުމަށާއި، އަދި 

ކަށް މަޝްރޫޢުތައް ހިނގާ މިންވަރު ަބލައި މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަ

 ؛ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށް

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޖެންޑަރ ރެސްޕޮންސިވް ަބޖެޓިންގ )ޖ .އާރ.ބ ( ގެ މަސައްކަތްތައް ފެށުމާއި،   2022 .9.6.5

ަބއެއް ދާއިރާތަކުގެ ޖެންޑަރ ރެސްޕޮންސިވް ަބޖެޓުތައް ޕައިލެޓްކޮށް ތައްޔާރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް 

 ؛ފެންނަކަމަށްގައި ދެންނެވުމަށް 

ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ ން އިންތިޤާލ  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހަށް އިތުރުކުރުމަށް ނިންމި މުވައްޒަފުންގެ  .9.6.6

ނަންަބރު   ޤާނޫނު  މުއްދަތުގެ   2020/28ަބޖެޓާއެކު،  ަބޔާންކޮށްފައި  ގައި  ޤާނޫނު(  އިންސާފުގެ  )އިންތިޤާލ  

މަސް މަތިކޮށްފައިވާ  އޮފ ހަށް  އެ  ޢަމަލުކުރުމަށް ތެރޭގައި  މަގުފަހިވާގޮތަށް  ނިންމުމަށް  އަދާކޮށް  އޫލިއްޔަތުތައް 

 ؛އިންތިޤާލ  އޮމްަބޑްސްޕަރސަންގެ އޮފ ހުގައި ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށް

ކޯޕަރޭޝަން   .9.6.7 ރިލޭޝަންސް  ޕަްބލިކް  އެންޑް  މާކެޓިންގ  މޯލްޑިވްސް  ކޮމިޓ ން  ދިރާސާކުރާ  ަބޖެޓު 

މައްސަލަ ގެ  އެންޓި)އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ (  ނިންމުމަށް  ނިންމި -  އިތުރުކުރުމަށް  ކޮމިޝަނަށް  ކޮރަޕްޝަން 

ނިންމުމަށް    2022ަބޖެޓާއެކު،   ތަޙްޤ ޤު  މައްސަލައިގެ  އެމް.އެމް.ޕ .އާރު.ސ ގެ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ 

  ؛ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަނުގައި ދެންނެވުމަށް ފެންނަކަމަށް -މަސައްކަތްކުރުމަށް އެންޓި



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 51               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

އަހަރުގެ  2022 .9.6.8 ސް  ވަނަ  ތެރެއިން  ޚަރަދުތަކުގެ  ަބޖެޓުގައި  ަބޖެޓުގެ  މަރުކަޒުތަކަށް  ޞިއްޙ   ކޫލުތަކާއި 

 އެދުމަށް ފެންނަކަމަށް' ހެދުމަށް ތް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޢަދަދު އެތަންތަނަށް ވަކިވަކިން ފެންނާނެ ގޮ

ހޯދުމަށް .9.6.9 އާމްދަނ   ަބޖެޓަށް  ދައުލަތުގެ  އޮތްތަނުގައި،  ަބޖެޓާއެކު  ކުރިއަށް  ދައުލަތުގެ  ިބލުތައް  ހުށަހަޅަންޖެހޭ 

 ؛ ހުށަހެޅުމަށް ދެންނެވުމަށް

 79ލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  ޞޫދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒ  އު  )ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރ   2010/7ޤާނޫނު ނަންަބރު   .9.6.10

 ގެ ނުންކޮށްގެން ދައުލަތުޭބ ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސްއިން ކަނޑައަޅާ ފިސްކަލް ފޯމިއުލާ

އާމްދަނ ން  އަންދާޒާކުރާ  ގޮތުގައި  އާމްދަނ ގެ  ަބޖެޓުގައި  ފާސްކުރާ  އަހަރަކަށް  އެ  ކައުންސިލްތަކަށް  ަބޖެޓުން 

އިންސައްތަ އާއި އެ ްބލޮކް ގްރާންޓް ދޭ އުސޫލަށް ަބދަލެއް ގެންނަންޖެހޭތޯ  )ފަހެއް(    5މަދުވެގެން ލިިބދެވޭ  

ރައްޔިތުންގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ މާ ކޮމިޓ ން ދިރާސާކުރުމަށްފަހު، އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭނަމަ  ލިއްޔަތު 

   .މަޖިލ ހުގެ ލާމަރުކަޒ  ކޮމިޓ އަށް ހުށަހެޅުމަށް

 

   ނިންމުން: -10.0

 

 36,925,424,524/-އޮފް ފިނޭންސުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ    ރވަނަ އަހަރަށް މިނިސްޓަ  2022

ރުފިޔާގެ    (ވ ސްސައު  ފަސްސަތޭކަ   ވ ސްހާސްސައު  ލައްކަހަތަރު  މިލިއަން  ފަންސަވ ސް  ނުވަސަތޭކަ   ބިލިއަން  ހަ  ތިރ ސް)

ހަތްދިހަ ތިން މިލިއަން އަށްލައްކަ  ( 73,856,026/-އިޞްލާޙުތަކުގެ ސަަބުބން އިތުރުވި    ގެނައިދައުލަތުގެ ަބޖެޓަށް ކޮމިޓ ން  

ސައްބ ސް( ހަހާސް  ަބޖެޓުގެ    2022ރުފިޔާއާއެކު    ފަންސާސް  ދައުލަތުގެ  ލަފާކުރާ  އަހަރަށް    ކ  ޢަދަދަ  ލަޖުމުވަނަ 

ނުވަސަތޭކަ    ހަ)ތިރ ސް   -/36,999,280,550 ފަސްސަތޭކަ    ސްއަށްޑިހަހާ  ލައްކަދެމިލިއަން  ނުވަދިހަނުވަިބލިއަން 

ަބއިކުރެވޭ ގޮތް ނުވަތަ   2022"  އަޅައިރުފިޔާކަމަށް ކަނޑަ   ފަންސާސް( ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރާ ަބޖެޓު" ގައިވާ ަބޖެޓު 

އެއްގޮތަށް ފާސް  ،އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން ސްޓްރަކްޗަރއާ  ކޮމިޓ ން  ަބޖެޓަށް  އެ   18 ،ކޮމެންޑޭޝަންތަކާއެކުރެކޮށްފައިވާ  އަދި 

  ކޮށްފައެވެ.މެންަބރުންގެ އިއްތިފާޤުންވަނ  ފާސް ހާޒިރުވި މަށް ވަނަ ަބއްދަލުވު 11ގައި ޭބއްވި ކޮމިޓ ގެ  2120ނޮވެންަބރު 



 ރިޕޯޓު   ގޮތުގެ މި ނިން   ކޮށް ދިރާސާ   ބަޖެޓު   ދައުލަތުގެ   ލަފާކުރާ   އަހަރަށް   ވަނަ   2022

 52               ކޮމިޓ  ދިރާސާކުރާ ބަޖެޓު

 

ފާސްކޮށްފައިވަނ     2021އަދި   މަޖިލ ހުން  ރައްޔިތުންގެ  އަހަރަށް  ިބލިއަން    -/34,922,716,599ވަނަ  )ތިރ ސްހަތަރު 

ހަތް މިލިއަން  ާބވ ސް  ނަ ވަ  2021  ނަމަވެސް  ރުފިޔާއެވެ.  ސޯޅަހާސް ފަސްސަތޭކަ ނުވަދިހަނުވައެއް(  ލައްކަނުވަސަތޭކަ 

ޖުމު ނިމޭއިރު  ހުއަހަރު  ަބޖެޓު  ލަފާކުރެވެނ   ލަ  އެއްސަތޭކަ   ބިލިއަން)ތިރ ސްހަތް    -/37,167,687,519ންނާނެކަމަށް 

ަބޖެޓުގައި ވ މާ،  ރުފިޔާގައެވެ.  ހަލައްކަ އަށްޑިހަ ހަތްހާސް ފަސްސަތޭކަ ނަވާރަ(    މިލިއަންހަތްފަސްދޮޅަސް   ރިވައިޒްކުރި 

 -/2,244,970,920ލަ  ޖުމުއިން ފޮނުއްވާފައިވާ  ވަނަ އަހަރުގެ ަބޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް މިނިސްޓްރ  އޮފް ފިނޭންސް  2021

ފާސްކުރުމަށްވެސް   ަބޖެޓުރުފިޔާގެ    ނުވަސަތޭކަ ވިހި(ސް  ހަތްދިހަހާލައްކަ  ނުވަ ލިއަން  އިސައްތަ ސާޅ ސް ހަތަރުމިދުބިލިއަން  ދެ)

   ކޮމިޓ ން ނިންމެވިއެވެ. 

މަޖިލ ހަށް ހުށަހަޅަމެވެ. އަދި    ދަށުން، މި ރިޕޯޓުވަނަ މާއްދާގެ )ހ( ގެ    214ވ މާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލ ހުގެ ގަވާއިދުގެ  

 މަޖިލ ހަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާގޮތަކަށް މި ރިޕޯޓާމެދު ގޮތެއް ނިންމަވައިދެއްވުމަށް އެދި ދެންނެވ މެވެ. 

ލަފާ  2022 އަހަރަށް  ފިނޭންސުން    ރމިނިސްޓަ  ކުރައްވައިވަނަ  ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ  އޮފް  މަޖިލ ހަށް  ަބޖެޓު  ރައްޔިތުންގެ 

ޒިރ ގެ ހާނިސްަބތް އެނގިވަޑައިގަންނަވާނެ    ހާޒިރުވިމެންަބރުން    ަބއްދަލުވުންތަކަށް ަބޖެޓު ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓ ގެ ކުރުމަށްދިރާސާ

 " ގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އެވަނ އެވެ.6- ޖަދުވަލު" ރިޕޯޓުގެ މި ތަފްޞ ލު
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 ކިނބިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުޙައްމަދު ނާޝިޒު 
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  މ ނ ވަން   އޮފީސްތަކާއ    ސަރުކާރުގ  : 1ޖަދުވަލު  
 . ބަދަލުތައް   ގ ނ ވުނު   ބަޖ ޓަށް   މުއައްސަސާތަކުގ  

 

  



 2022ް  ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ބަޖެޓްގައި ހިމެނޭ އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓަށް ކޮމިޓީން ގެންނަ ބަދަލުތައ

2024 2023 2022 ް ގެންނަ ބަދަލުގެ ތަފްސީލ އޮފީސް #

-                    -                    7,000,000         ް ނިއު ޕޮލިސީ އިނިޝިއޭޓިވްސްތަކަށ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 1

-                    -                    500,000            ް ޚިދުމަތް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 2

-                    -                    1,690,000         
އެންސޭންސިންގ ޑިޖިޓަލް ޓްރާންސްފޮމޭޝަން އޮފް ސިވިލް ސަރވިސް "ޚިދުމަތް ޑިޖިޓަލައިޒްކުރުމަށް 

ހިންގުމަށް" ޕްރޮޖެކްޓް
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން 3

ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް            865,636            865,636            865,636 ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ 4

ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ތަރީޚަށް މަސައްކަތްތައް ނިންމުމަށްޓަކައި މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް         2,200,000                    -                    - އިންތިގާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންސް އޮފީސް 5

ސީ މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނިންމުމަށްޓަކައި އިތުރަށް ބޭނުންވާ މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް.އާރު.ޕީ.އެމް.އެމް         3,900,000                    -                    - ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން- އެންޓި  6

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް ތަމްސީލް ކުރާނެ ލޯ ފަރމްއެއް ހޯދުމަށް ހިނގާ ޚަރަދު            204,000            204,000            204,000 އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރ އޮފީސް  7

113,655            152,780            73,782              
ބަޖެޓުގެ އަދަދު ބަދަލުވުމާ ގުޅިގެން އަންނަ ) % 0.1ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 

(ބަދަލު
ޚާއްސަ ބަޖެޓު/ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  9

1,183,291        1,222,416        16,433,418      ަ ޖުމުލ
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ބަޖ ޓުގ   އޮފީސްތަކުގ  ޑޮމ ސްޓ ކް  : 2ޖަދުވަލު  
 ރ ކަރަންޓް އަދ  ކ ޕ ޓަލް ޚަރަދު 

  



(އަދަދުތައް ރުފިޔާއިން)

32,894,929,201  8,402,898,010   5,730,203,068   2,672,694,942   24,492,031,191  

181,000,000       9,794,632          9,794,632          -                      171,205,368       S01

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީސް        137,768,583                      -           8,642,440           8,642,440        146,411,023 1001

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ރަސްމީ ގެ          26,203,661                      -           1,049,426           1,049,426          27,253,087 1003

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނާއިބުގެ ރަސްމީ ގެ            7,233,124                      -              102,766              102,766            7,335,890 1005

188,071,078       9,988,862          9,879,400          109,462              178,082,216       S02

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ        171,445,600              109,462           9,654,400           9,763,862        181,209,462 1242

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެ            6,636,616                      -              225,000              225,000            6,861,616 1544

531,183,564       38,786,110        19,637,376        19,148,734        492,397,454       S04

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން          85,528,457         19,148,734           8,251,540         27,400,274        112,928,731 1264

ނޑިޔާރުގެ ރަސްމީ ގެ            4,293,533                      -           1,101,300           1,101,300            5,394,833 އުއްތަމަ ފަ 1545

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު          25,806,500                      -              493,500              493,500          26,300,000 1248

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓު          30,523,500                      -           1,076,500           1,076,500          31,600,000 1249

ސިވިލް ކޯޓު          37,366,409                      -           1,233,591           1,233,591          38,600,000 1252

ކްރިމިނަލް ކޯޓު          29,885,472                      -           1,714,528           1,714,528          31,600,000 1253

ފެމިލީ ކޯޓު          23,796,000                      -           1,264,000           1,264,000          25,060,000 1254

ޖުވެނައިލް ކޯޓު          10,889,778                      -              210,222              210,222          11,100,000 1255

ޑްރަގް ކޯޓު          13,183,168                      -              616,832              616,832          13,800,000 1486

އަތޮޅުތަކުގެ ޝަރުޢީ ކޯޓުތައް        231,124,637                      -           3,675,363           3,675,363        234,800,000 1251

17,400,000         289,417              289,417              -                      17,110,583         S03

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން          17,110,583                      -              289,417              289,417          17,400,000 1247

28,477,900         1,499,210          1,499,210          -                      26,978,690         S05

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން          26,978,690                      -           1,499,210           1,499,210          28,477,900 1244

29,215,518         2,198,941          2,198,941          -                      27,016,577         S06

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން          27,016,577                      -           2,198,941           2,198,941          29,215,518 1256

29,850,198         170,000              170,000              -                      29,680,198         S07

ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން          29,680,198                      -              170,000              170,000          29,850,198 1246

45,400,000         1,157,780          1,157,780          -                      44,242,220         S08

އެންޓި- ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން          44,242,220                      -           1,157,780           1,157,780          45,400,000 1245

90,315,293         33,688,075        3,688,075          30,000,000        56,627,218         S09

އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          56,627,218         30,000,000           3,688,075         33,688,075          90,315,293 1243

66,100,000         1,737,000          1,737,000          -                      64,363,000         S10

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          64,363,000                      -           1,737,000           1,737,000          66,100,000 1257



113,700,000       3,788,814          3,788,814          -                      109,911,186       S11

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ        109,911,186                      -           3,788,814           3,788,814        113,700,000 1009

10,200,000         127,879              127,879              -                      10,072,121         S12

އެމްޕްލޯއިމަންޓް ޓްރައިބިއުނަލް          10,072,121                      -              127,879              127,879          10,200,000 1222

5,100,000            55,500                55,500                -                      5,044,500            S13

މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް            5,044,500                      -                55,500                55,500            5,100,000 1270

9,300,000            29,278                29,278                -                      9,270,722            S14

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަން            9,270,722                      -                29,278                29,278            9,300,000 1478

10,500,000         459,845              459,845              -                      10,040,155         S15

ޓެކްސް އެޕީލް ޓްރައިބިއުނަލް          10,040,155                      -              459,845              459,845          10,500,000 1275

62,756,570         23,599,270        692,700              22,906,570        39,157,300         S16

ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ          39,157,300         22,906,570              692,700         23,599,270          62,756,570 1276

4,703,715            175,400              175,400              -                      4,528,315            S17

އިންފޮރމޭޝަން ކޮމިޝަނަރުގެ އޮފީސް            4,528,315                      -              175,400              175,400            4,703,715 1512

13,780,000         261,704              261,704              -                      13,518,296         S18

ނެޝަނަލް އިންޓެގްރިޓީ ކޮމިޝަން          13,518,296                      -              261,704              261,704          13,780,000 1515

10,165,636         641,171              641,171              -                      9,524,465            S44

ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން އޮތޯރިޓީ            9,524,465                      -              641,171              641,171          10,165,636 1505

17,200,000         289,950              289,950              -                      16,910,050         S60

އިންތިޤާލީ އިންސާފުގެ އޮމްބަޑްސްޕަރސަންގެ އޮފީސް          16,910,050                      -              289,950              289,950          17,200,000 1542

9,000,000            800,000              800,000              -                      8,200,000            S57

ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕާރސަންސް އޮފީސް            8,200,000                      -              800,000              800,000            9,000,000 1540

43,700,000         999,000              999,000              -                      42,701,000         S35

އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް          42,701,000                      -              999,000              999,000          43,700,000 1144

6,100,000            111,986              111,986              -                      5,988,014            S56

މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް އާބިޓްރޭޝަން ސެންޓަރ            5,988,014                      -              111,986              111,986            6,100,000 1535

68,090,000         7,280,000          1,680,000          5,600,000          60,810,000         S20

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް          60,810,000           5,600,000           1,680,000           7,280,000          68,090,000 1272

10,455,499,033  5,126,129,888   5,126,129,888   -                      5,329,369,145    S37

ޚާއްޞަ ބަޖެޓް     5,329,369,145                      -    5,126,129,888    5,126,129,888   10,455,499,033 1265

1,400,000,000    -                      -                      -                      1,400,000,000    S38

ޕެންޝަން ބަޖެޓް     1,400,000,000                      -                      -                      -     1,400,000,000 1007

17,914,428         1,302,129          1,102,129          200,000              16,612,299         S21

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް          15,470,279              200,000              915,970           1,115,970          16,586,249 1012

ނެޝަނަލް ކައުންޓަރޓެރަރިޒަމް ސެންޓަރ            1,142,020                      -              186,159              186,159            1,328,179 1522

145,000,000       343,145              343,145              -                      144,656,855       S55

އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް        144,656,855                      -              343,145              343,145        145,000,000 1498



1,516,538,064    96,058,080        85,463,950        10,594,130        1,420,479,984    S45

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު     1,420,479,984         10,594,130         85,463,950         96,058,080     1,516,538,064 1013

160,064,687       5,551,189          4,332,527          1,218,662          154,513,498       S47

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން        154,513,498           1,218,662           4,332,527           5,551,189        160,064,687 1029

12,300,000         3,289,681          2,489,681          800,000              9,010,319            S53

ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ            9,010,319              800,000           2,489,681           3,289,681          12,300,000 1014

90,354,105         22,204,433        4,910,326          17,294,107        68,149,672         S22

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް          58,033,886         17,294,107           4,559,126         21,853,233          79,887,119 1016

ޑީޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް          10,115,786                      -              351,200              351,200          10,466,986 1057

1,765,908,502    116,780,583      85,078,413        31,702,170        1,649,127,919    S39

ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް     1,649,127,919         31,702,170         85,078,413       116,780,583     1,765,908,502 1027

321,643,246       14,698,791        10,700,000        3,998,791          306,944,455       S46

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް        306,944,455           3,998,791         10,700,000         14,698,791        321,643,246 1025

236,013,533       18,522,855        9,237,581          9,285,274          217,490,678       S40

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް        217,490,678           9,285,274           9,237,581         18,522,855        236,013,533 1008

3,109,307,067    250,593,026      35,190,320        215,402,706      2,858,714,041    S23

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން         427,540,537         55,160,751           7,951,000         63,111,751        490,652,288 1058

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް އެގްޒެމިނޭޝަން           61,630,741                      -              876,600              876,600          62,507,341 1060

ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓް            6,759,166                      -              142,701              142,701            6,901,867 1518

ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން          24,435,904                      -              231,332              231,332          24,667,236 1500

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް އިންކްލޫސިވް އެޑިޔުކޭޝަން            9,338,519                      -              403,000              403,000            9,741,519 1533

އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން                       -       142,032,289                      -       142,032,289        142,032,289 1062

މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން                       -         18,209,666                      -         18,209,666          18,209,666 1063

މަޖީދިއްޔާ ސްކޫލް           32,381,972                      -              213,302              213,302          32,595,274 1065

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް           20,541,558                      -                81,000                81,000          20,622,558 1066

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލް           41,422,164                      -                99,950                99,950          41,522,114 1067

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް           35,684,634                      -                59,250                59,250          35,743,884 1068

ސެންޓަރ ފޮރ ހަޔަރ ސެކަންޑަރީ އެޑިޔުކޭޝަން           25,463,848                      -              341,320              341,320          25,805,168 1069

އަލްމަދަރުސަތުލް އަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ           26,036,310                      -              287,600              287,600          26,323,910 1070

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް           35,156,971                      -              195,000              195,000          35,351,971 1071

ތާޖުއްދީން ސްކޫލް           32,426,998                      -              180,000              180,000          32,606,998 1072

ކަލާފާނު ސްކޫލް           30,456,779                      -              127,250              127,250          30,584,029 1073

މުހިޔީއްދީން ސްކޫލް           22,625,743                      -              265,178              265,178          22,890,921 1075

އިމާދުއްދީން ސްކޫލް           37,484,729                      -              317,300              317,300          37,802,029 1076

ގާޒީ ސްކޫލް           34,329,836                      -              164,219              164,219          34,494,055 1077

ހުރަވީ ސްކޫލް          31,744,665                      -              218,000              218,000          31,962,665 1526

ރެހެންދި ސްކޫލް          38,917,997                      -              209,075              209,075          39,127,072 1514

މުޙައްމަދު ޤާސިމް ޕްރީސްކޫލް          12,463,093                      -           1,272,000           1,272,000          13,735,093 1543



ހިރިޔާ ސްކޫލް           30,297,864                      -              195,850              195,850          30,493,714 1261

އިއްޒުއްދީން ސްކޫލް          10,661,361                      -              165,150              165,150          10,826,511 1537

ހއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           20,238,307                      -              146,150              146,150          20,384,457 1079

ހއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ          13,934,369                      -              217,005              217,005          14,151,374 1095

ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           22,929,570                      -              159,200              159,200          23,088,770 1080

ށ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު             9,893,671                      -              107,500              107,500          10,001,171 1081

ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           10,481,097                      -                71,770                71,770          10,552,867 1082

ރ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           15,766,953                      -                83,500                83,500          15,850,453 1083

ބ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           21,904,975                      -              224,160              224,160          22,129,135 1084

ޅ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           12,919,689                      -              460,550              460,550          13,380,239 1085

ޅ.އަތޮޅު މަދަރުސާ           11,131,900                      -                72,024                72,024          11,203,924 1111

ކ.އަތޮޅު މަދަރުސާ           13,272,175                      -              160,000              160,000          13,432,175 1113

އދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           14,450,029                      -                31,000                31,000          14,481,029 1086

އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ           13,811,428                      -                93,700                93,700          13,905,128 1114

ފ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           16,647,274                      -                90,000                90,000          16,737,274 1087

ދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           19,626,677                      -                64,100                64,100          19,690,777 1088

ތ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު             9,984,579                      -                24,198                24,198          10,008,777 1089

ލ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           19,300,083                      -                99,580                99,580          19,399,663 1090

ގއ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           17,759,334                      -              114,600              114,600          17,873,934 1091

ގދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           13,918,284                      -                64,200                64,200          13,982,484 1092

ޏ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު           15,822,315                      -              117,200              117,200          15,939,515 1093

އިހަވަންދޫ ސްކޫލް           20,263,578                      -                81,750                81,750          20,345,328 1096

މަދަރުސަތުލް ސައިޚް އިބްރާހީމް          10,536,146                      -              150,000              150,000          10,686,146 1097

އަފީފުއްދީން ސްކޫލް           20,255,783                      -              170,475              170,475          20,426,258 1098

ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް           15,946,894                      -              107,000              107,000          16,053,894 1099

ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް           19,346,730                      -              137,235              137,235          19,483,965 1100

ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ          11,726,845                      -                86,000                86,000          11,812,845 1101

ފުނަދޫ ސްކޫލް           16,922,904                      -                74,336                74,336          16,997,240 1102

މިލަންދޫ ސްކޫލް           17,609,694                      -              275,580              275,580          17,885,274 1103

ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް          13,046,008                      -              183,500              183,500          13,229,508 1104

މޭނާ ސްކޫލް           15,037,321                      -              107,100              107,100          15,144,421 1105

އުނގޫފާރު ސްކޫލް           10,592,685                      -              228,300              228,300          10,820,985 1106

އަލިފުށީ ސްކޫލް           12,905,356                      -              108,755              108,755          13,014,111 1107

މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް           13,862,223                      -              135,750              135,750          13,997,973 1108

ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް           12,173,039                      -              235,413              235,413          12,408,452 1109

ތުޅާދޫ ސްކޫލް           12,936,262                      -              130,100              130,100          13,066,362 1110

މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް           20,637,478                      -              233,544              233,544          20,871,022 1112

ހަމަދުބިން ހަލީފާ އަލް ޘާނީ ސްކޫލް           16,092,937                      -              176,200              176,200          16,269,137 1115



މާވަށު ސްކޫލް           12,178,442                      -                63,000                63,000          12,241,442 1116

އަބޫބަކުރު ސްކޫލް          11,646,297                      -                64,200                64,200          11,710,497 1117

ތިނަދޫ ސްކޫލް           11,434,510                      -              123,900              123,900          11,558,410 1504

ހާފިޒު އަހްމަދު ސްކޫލް           17,577,112                      -              157,163              157,163          17,734,275 1118

މަދަރުސަތުލް ޝައިޚް މުޙައްމަދު ޖަމާލުއްދީން          20,835,660                      -              503,555              503,555          21,339,215 1119

ފޭދޫ ސްކޫލް           19,134,838                      -              256,500              256,500          19,391,338 1122

ހިތަދޫ ސްކޫލް          22,491,380                      -              185,450              185,450          22,676,830 1120

ސަރަފުއްދީން ސްކޫލް           29,472,588                      -              341,500              341,500          29,814,088 1121

އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް           18,295,632                      -              220,800              220,800          18,516,432 1123

ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ          16,257,037                      -              208,000              208,000          16,465,037 1541

އުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް        210,919,881                      -           2,871,650           2,871,650        213,791,531 1501

މެދުއުތުރު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް        233,440,428                      -           2,739,150           2,739,150        236,179,578 1521

މެދު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް        201,867,886                      -           2,959,600           2,959,600        204,827,486 1502

މެދުދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް        279,276,622                      -           2,739,150           2,739,150        282,015,772 1520

ދެކުނު ސަރަހައްދު ސްކޫލްތައް        172,399,747                      -           2,739,150           2,739,150        175,138,897 1503

701,545,914       38,322,423        2,041,509          36,280,914        663,223,491       S48

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން         632,748,697         36,280,914              693,534         36,974,448        669,723,145 1129

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ             5,724,394                      -              594,600              594,600            6,318,994 1142

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް          18,657,152                      -              424,725              424,725          19,081,877 1263

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އޮތޯރިޓީ            6,093,248                      -              328,650              328,650            6,421,898 1482

40,000,000         2,006,000          2,006,000          -                      37,994,000         S24

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ          37,994,000                      -           2,006,000           2,006,000          40,000,000 1141

170,838,382       5,207,305          2,242,305          2,965,000          165,631,077       S25

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ          30,385,860           2,965,000              614,140           3,579,140          33,965,000 1130

ފެކަލްޓީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން          13,505,924                      -                75,875                75,875          13,581,799 1131

ފެކަލްޓީ އޮފް ހެލްތް ސައިންސަސް          11,347,992                      -              185,200              185,200          11,533,192 1132

ފެކަލްޓީ އޮފް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ކޮމްޕިއުޓިންގ          10,787,124                      -              100,646              100,646          10,887,770 1133

ފެކަލްޓީ އޮފް އިންޖިނިއަރިންގ ޓެކްނޮލޮޖީ          13,051,126                      -                81,220                81,220          13,132,346 1134

ފެކަލްޓީ އޮފް ހޮސްޕިޓަލިޓީ އެންޑް ޓުއަރިޒަމް ސްޓަޑީޒް          10,011,172                      -              264,000              264,000          10,275,172 1135

ސެންޓަރ ފޮރ މެރިޓައިމް ސްޓަޑީޒް            3,761,274                      -                81,500                81,500            3,842,774 1136

ސެންޓަރ ފޮރ އެޑިއުކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އެންޑް އެކްސެލެންސް            3,223,950                      -                43,700                43,700            3,267,650 1137

އަތޮޅުތަކުގައި ހިންގާ ކެމްޕަސްތަކުގެ ޚަރަދު          13,875,679                      -              234,900              234,900          14,110,579 1139

ފެކަލްޓީ އޮފް އާޓްސް            8,755,928                      -              118,000              118,000            8,873,928 1140

ނެޝަނަލް ލޯ ލައިބްރަރީ            6,106,381                      -                55,250                55,250            6,161,631 1266

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީއާ އެންޑް ލޯ          11,078,130                      -                95,975                95,975          11,174,105 1138

ސްކޫލް އޮފް ނާރސިންގ          11,259,685                      -              169,899              169,899          11,429,584 1523

ސެންޓަރ ފޮރ ފައުންޑޭޝަން ސްޓަޑީޒް            5,039,358                      -                37,000                37,000            5,076,358 1524

ސްކޫލް އޮފް މެޑިސިންގ          13,441,494                      -                85,000                85,000          13,526,494 1527



352,100,000       7,435,360          7,435,360          -                      344,664,640       S26

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް          66,615,226                      -           3,059,051           3,059,051          69,674,277 1147

ބަންގްލަދޭޝްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            7,976,168                      -              216,400              216,400            8,192,568 1148

ސްރީލަންކާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          34,683,132                      -              552,287              552,287          35,235,419 1149

އދ. ގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާމަނަންޓް މިޝަން          23,806,450                      -              231,300              231,300          24,037,750 1150

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          11,263,452                      -                      -                      -          11,263,452 1151

އިންޑިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          18,623,733                      -           1,126,634           1,126,634          19,750,367 1152

ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޮންސުލޭޓް            9,611,450                      -           1,251,763           1,251,763          10,863,213 1153

މެލޭޝިޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          33,386,457                      -              148,388              148,388          33,534,845 1154

ޖަޕާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          17,035,069                      -              228,800              228,800          17,263,869 1155

ޗައިނާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ           10,414,136                      -              172,000              172,000          10,586,136 1157

ސަޢޫދީ ޢަރަބިއްޔާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          15,959,208                      -              143,735              143,735          16,102,943 1158

ޖެނީވާގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕަރމަނަންޓް މިޝަން          14,526,250                      -                      -                      -          14,526,250 1159

ޕާކިސްތާނުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ            8,684,508                      -                10,000                10,000            8,694,508 1160

ނޑައަޅާފައި ހުންނަ މިޝަން          10,331,570                      -                      -                      -          10,331,570 ދިވެހިރާއްޖެއިން ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންއަށް ކަ 1161

ސިންގަޕޫރުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          10,710,038                      -                45,420                45,420          10,755,458 1162

އަބޫދާބީގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          14,555,699                      -                      -                      -          14,555,699 1274

ޖަރުމަނުވިލާތުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          14,244,507                      -              178,082              178,082          14,422,589 1519

ތައިލަންޑުގައި ހުންނަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެމްބަސީ          22,237,587                      -                71,500                71,500          22,309,087 1525

2,030,944,678    338,183,944      62,148,431        276,035,513      1,692,760,734    S27

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް         580,713,176       265,477,116         48,989,453       314,466,569        895,179,745 1163

ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ          27,211,546                      -              612,550              612,550          27,824,096 1164

މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ          26,097,540                      -              100,000              100,000          26,197,540 1191

މޯލްޑިވްސް ބްލަޑް ސަރވިސަސް          24,298,497                      -              139,000              139,000          24,437,497 1507

ދަމަނަވެށި            7,701,939                      -                52,000                52,000            7,753,939 1186

ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ        115,159,359         10,558,397           2,642,008         13,200,405        128,359,764 1192

ހއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          90,071,030                      -              600,000              600,000          90,671,030 1173

ށ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          97,958,509                      -              972,750              972,750          98,931,259 1174

ނ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          65,601,569                      -              754,750              754,750          66,356,319 1175

ބ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          79,124,135                      -              552,250              552,250          79,676,385 1176

ޅ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          51,610,126                      -              382,000              382,000          51,992,126 1177

ކ. އަތޮޅު ހެލްތް ސަރވިސަސް          55,020,155                      -              490,000              490,000          55,510,155 1497

އއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          49,579,430                      -              364,000              364,000          49,943,430 1178

އދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          59,173,418                      -              677,350              677,350          59,850,768 1179

ވ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          21,603,402                      -              564,550              564,550          22,167,952 1180

މ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް          56,429,797                      -              842,500              842,500          57,272,297 1170

ފ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          46,047,158                      -              570,000              570,000          46,617,158 1181

ދ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          48,304,938                      -              717,920              717,920          49,022,858 1182



ތ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          86,512,847                      -              776,600              776,600          87,289,447 1183

ގއ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          69,948,163                      -              724,000              724,000          70,672,163 1184

ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް          34,594,000                      -              624,750              624,750          35,218,750 1185

1,093,433,860    35,408,589        31,974,733        3,433,856          1,058,025,271    S42

އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް     1,028,897,530           3,433,856         28,533,093         31,966,949     1,060,864,479 1166

ވިލިނގިލި ހޮސްޕިޓަލް          29,127,741                      -           3,441,640           3,441,640          32,569,381 1187

291,066,913       26,826,914        23,759,999        3,066,915          264,239,999       S62

ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް        264,239,999           3,066,915         23,759,999         26,826,914        291,066,913 1188

202,601,872       17,317,653        11,554,715        5,762,938          185,284,219       S58

ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް        185,284,219           5,762,938         11,554,715         17,317,653        202,601,872 1167

171,320,765       5,200,000          2,700,000          2,500,000          166,120,765       S63

އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް        166,120,765           2,500,000           2,700,000           5,200,000        171,320,765 1168

160,940,967       3,897,768          1,800,000          2,097,768          157,043,199       S61

ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް        157,043,199           2,097,768           1,800,000           3,897,768        160,940,967 1172

172,200,000       1,852,000          1,852,000          -                      170,348,000       S64

އަބްދުއް ސަމަދު މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް        170,348,000                      -           1,852,000           1,852,000        172,200,000 1171

267,594,165       9,255,763          5,661,592          3,594,171          258,338,402       S59

އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް        258,338,402           3,594,171           5,661,592           9,255,763        267,594,165 1169

208,636,556       7,905,662          4,905,662          3,000,000          200,730,894       S28

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް        138,729,244           3,000,000           4,344,662           7,344,662        146,073,906 1202

ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ          17,439,000                      -              561,000              561,000          18,000,000 1511

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް          44,562,650                      -                      -                      -          44,562,650 1517

53,127,922         8,691,762          7,018,899          1,672,863          44,436,160         S50

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން          30,001,285           1,672,863           6,264,899           7,937,762          37,939,047 1530

ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ          14,434,875                      -              754,000              754,000          15,188,875 1232

58,600,000         1,537,609          1,537,609          -                      57,062,391         S29

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް          57,062,391                      -           1,537,609           1,537,609          58,600,000 1204

312,017,166       135,410,166      19,830,560        115,579,606      176,607,000       S30

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް        176,607,000       115,579,606         19,830,560       135,410,166        312,017,166 1215

63,240,961         7,685,991          3,128,025          4,557,966          55,554,970         S52

މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް          15,287,857           1,732,500              473,500           2,206,000          17,493,857 1532

ޤައުމީ ކުތުބުޚާނާ            5,399,394                      -                35,000                35,000            5,434,394 1210

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް            7,158,882              562,230              708,508           1,270,738            8,429,620 1211

ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ކްލެސިފިކޭޝަން            2,695,258                      -                34,500                34,500            2,729,758 1213

ދިވެހިބަހުގެ އެކަޑަމީ             6,904,299                      -              124,210              124,210            7,028,509 1269

ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު          12,893,493           2,263,236              147,451           2,410,687          15,304,180 1271

ޤައުމީ އަރްޝީފް            5,215,787                      -           1,604,856           1,604,856            6,820,643 1506



2,130,768,712    1,812,827,992   23,253,553        1,789,574,439   317,940,720       S31

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ        254,177,591    1,789,574,439           6,945,349    1,796,519,788     2,050,697,379 1224

މޯލްޑިވްސް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް          40,126,227                      -         12,385,043         12,385,043          52,511,270 1011

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަން          15,578,563                      -           3,481,500           3,481,500          19,060,063 1026

މޯލްޑިވްސް ލޭންޑް އެންޑް ސަރވޭ އޮތޯރިޓީ            8,058,339                      -              441,661              441,661            8,500,000 1483

87,852,223         27,269,915        10,971,424        16,298,491        60,582,308         S32

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ          60,582,308         16,298,491         10,971,424         27,269,915          87,852,223 1233

186,687,271       26,488,129        1,472,863          25,015,266        160,199,142       S33

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް         150,096,305         25,015,266           1,075,700         26,090,966        176,187,271 1240

ކީރިތި ޤުރުއާނާއި ބެހޭ މަރުކަޒު            7,191,405                      -              308,595              308,595            7,500,000 1241

އިސްލާމީ ފަތުވާދޭ އެންމެ މަތީ މަޖިލިސް            2,911,432                      -                88,568                88,568            3,000,000 1534

237,483,400       72,775,408        72,775,408        -                      164,707,992       S34

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ          62,797,500                      -           2,202,500           2,202,500          65,000,000 1229

މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސަރވިސް          34,242,700                      -              757,300              757,300          35,000,000 1228

ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ          17,675,201                      -           2,324,799           2,324,799          20,000,000 1230

އެންވަޔަރަމެންޓަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ          15,792,800                      -              207,200              207,200          16,000,000 1231

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޯލޮޖީ          26,451,991                      -         66,531,409         66,531,409          92,983,400 1238

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް            7,747,800                      -              752,200              752,200            8,500,000 1239

217,704,570       17,441,220        4,442,590          12,998,630        200,263,350       S36

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް          42,815,173         12,998,630           2,304,555         15,303,185          58,118,358 1510

ޚާއްޞަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު          42,140,228                      -              696,579              696,579          42,836,807 1194

ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރސް          59,961,424                      -              417,800              417,800          60,379,224 1196

ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާ            6,137,825                      -              368,828              368,828            6,506,653 1197

ފިޔަވަތި          28,225,972                      -              146,000              146,000          28,371,972 1516

ޗައިލްޑް އެންޑް ފެމިލީ ޕްރޮޓެކްޝަން ސަރވިސް          20,982,728                      -              508,828              508,828          21,491,556 1539

1,297,000,000    546,813              546,813              -                      1,296,453,187    S41

ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ     1,296,453,187                      -              546,813              546,813     1,297,000,000 1250

1,565,370,767    -                      -                      -                      1,565,370,767    S43

މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ        151,958,765                      -                      -                      -        151,958,765 1477

އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          68,675,889                      -                      -                      -          68,675,889 1277

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          44,052,885                      -                      -                      -          44,052,885 1476

ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           32,732,905                      -                      -                      -          32,732,905 1304

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,319,651                      -                      -                      -            9,319,651 1281

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތުރާކުނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,421,146                      -                      -                      -            4,421,146 1282

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުލިގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,605,996                      -                      -                      -            4,605,996 1283

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މޮޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,121,122                      -                      -                      -            4,121,122 1284

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           10,229,138                      -                      -                      -          10,229,138 1285

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           13,068,706                      -                      -                      -          13,068,706 1286



ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ކެލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             8,049,404                      -                      -                      -            8,049,404 1287

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ވަށަފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,078,425                      -                      -                      -            4,078,425 1288

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           13,755,642                      -                      -                      -          13,755,642 1289

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ފިއްލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             6,429,571                      -                      -                      -            6,429,571 1290

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މާރަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,241,913                      -                      -                      -            5,241,913 1291

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,910,196                      -                      -                      -            3,910,196 1292

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ އުތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,772,111                      -                      -                      -            4,772,111 1280

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ މުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,305,401                      -                      -                      -            4,305,401 1293

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ބާރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             8,916,505                      -                      -                      -            8,916,505 1294

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,433,251                      -                      -                      -            8,433,251 1295

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހަނިމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           11,259,057                      -                      -                      -          11,259,057 1296

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ފިނޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,517,500                      -                      -                      -            4,517,500 1297

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނައިވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,106,407                      -                      -                      -            4,106,407 1298

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ހިރިމަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,657,551                      -                      -                      -            3,657,551 1299

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަންފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             7,426,397                      -                      -                      -            7,426,397 1300

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނެއްލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             6,080,579                      -                      -                      -            6,080,579 1301

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޮޅިވަރަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           11,198,064                      -                      -                      -          11,198,064 1302

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުރިނބީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,354,830                      -                      -                      -            4,354,830 1303

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ކުމުންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ              6,744,557                      -                      -                      -            6,744,557 1305

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ނޭކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             6,325,347                      -                      -                      -            6,325,347 1306

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ ވައިކަރަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             6,078,580                      -                      -                      -            6,078,580 1307

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރީ މަކުނުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             8,118,787                      -                      -                      -            8,118,787 1308

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,828,339                      -                      -                      -            9,828,339 1309

ނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,648,023                      -                      -                      -            7,648,023 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކަ 1310

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,850,996                      -                      -                      -            3,850,996 1311

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,400,259                      -                      -                      -            5,400,259 1312

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,940,174                      -                      -                      -            5,940,174 1313

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފީވަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,154,651                      -                      -                      -            5,154,651 1314

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ބިލެއްފަހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,838,530                      -                      -                      -            4,838,530 1315

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,286,756                      -                      -                      -            8,286,756 1316

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,356,712                      -                      -                      -            4,356,712 1317

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަރޮށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,168,055                      -                      -                      -            4,168,055 1318

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ޅައިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,617,006                      -                      -                      -            4,617,006 1319

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,743,765                      -                      -                      -            6,743,765 1320

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,352,503                      -                      -                      -            5,352,503 1321

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          11,436,152                      -                      -                      -          11,436,152 1322

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          10,555,215                      -                      -                      -          10,555,215 1323

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,075,671                      -                      -                      -            8,075,671 1324



މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހެނބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,256,043                      -                      -                      -            4,256,043 1325

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެނދިކުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             8,946,632                      -                      -                      -            8,946,632 1326

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,890,822                      -                      -                      -            4,890,822 1327

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަފަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,960,204                      -                      -                      -            3,960,204 1328

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,220,578                      -                      -                      -            5,220,578 1329

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,613,271                      -                      -                      -            5,613,271 1330

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ޅޮހީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             4,544,274                      -                      -                      -            4,544,274 1331

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             5,123,734                      -                      -                      -            5,123,734 1332

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,274,515                      -                      -                      -            3,274,515 1333

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މަނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             7,955,655                      -                      -                      -            7,955,655 1334

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހޮޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             8,724,513                      -                      -                      -            8,724,513 1335

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފޮއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             3,069,542                      -                      -                      -            3,069,542 1336

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ވެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ             9,631,656                      -                      -                      -            9,631,656 1337

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,673,250                      -                      -                      -            9,673,250 1338

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,313,461                      -                      -                      -            9,313,461 1339

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,046,179                      -                      -                      -            4,046,179 1340

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްގެތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,183,693                      -                      -                      -            4,183,693 1341

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަނގޮޅިތީމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,930,834                      -                      -                      -            3,930,834 1342

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އުނގޫފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,782,139                      -                      -                      -            7,782,139 1344

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާކުރަތު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,412,686                      -                      -                      -            5,412,686 1346

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ރަސްމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,228,659                      -                      -                      -            4,228,659 1347

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,287,657                      -                      -                      -            4,287,657 1348

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,062,504                      -                      -                      -            8,062,504 1349

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިނގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,973,004                      -                      -                      -            6,973,004 1350

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ފައިނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,924,201                      -                      -                      -            3,924,201 1352

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,380,805                      -                      -                      -            9,380,805 1351

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ކިނޮޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,453,098                      -                      -                      -            4,453,098 1353

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ހުޅުދުއްފާރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,988,066                      -                      -                      -            6,988,066 1343

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          14,458,032                      -                      -                      -          14,458,032 1345

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,881,830                      -                      -                      -            7,881,830 1354

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކުޑަރިކިލު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,937,729                      -                      -                      -            3,937,729 1355

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކަމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,362,451                      -                      -                      -            3,362,451 1356

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,353,636                      -                      -                      -            5,353,636 1357

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ކިހާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,471,669                      -                      -                      -            3,471,669 1358

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދޮންފަނު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,431,410                      -                      -                      -            3,431,410 1359

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ދަރަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,361,884                      -                      -                      -            5,361,884 1360

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,012,333                      -                      -                      -            4,012,333 1361

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          12,780,437                      -                      -                      -          12,780,437 1362



މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,338,793                      -                      -                      -            8,338,793 1363

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ހިތާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,005,129                      -                      -                      -            5,005,129 1364

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފުޅަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,714,708                      -                      -                      -            2,714,708 1365

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,843,105                      -                      -                      -            2,843,105 1366

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,334,026                      -                      -                      -            5,334,026 1367

ޕާދިއްޕޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,888,529                      -                      -                      -            6,888,529 1368

ޕާދިއްޕޮޅު ހިންނަވަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          12,446,004                      -                      -                      -          12,446,004 1369

ޕާދިއްޕޮޅު ނައިފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          18,244,257                      -                      -                      -          18,244,257 1370

ޕާދިއްޕޮޅު ކުރެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,160,226                      -                      -                      -            7,160,226 1371

ޕާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,352,252                      -                      -                      -            4,352,252 1372

މާލެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,030,688                      -                      -                      -            9,030,688 1373

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          11,617,533                      -                      -                      -          11,617,533 1279

މާލެއަތޮޅު ގާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,597,487                      -                      -                      -            6,597,487 1374

މާލެއަތޮޅު ދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,129,985                      -                      -                      -            6,129,985 1375

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,912,459                      -                      -                      -            6,912,459 1376

މާލެއަތޮޅު ހުރާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,871,485                      -                      -                      -            6,871,485 1377

މާލެއަތޮޅު ހިންމަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,989,654                      -                      -                      -            7,989,654 1378

މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,499,402                      -                      -                      -            5,499,402 1379

މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          13,632,242                      -                      -                      -          13,632,242 1380

މާލެއަތޮޅު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,200,118                      -                      -                      -            9,200,118 1381

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,913,827                      -                      -                      -            6,913,827 1382

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ތޮއްޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,546,176                      -                      -                      -            8,546,176 1383

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ރަސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,791,986                      -                      -                      -            5,791,986 1384

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އުކުޅަހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,179,510                      -                      -                      -            6,179,510 1385

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބޮޑުފުޅަދޫ  ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,778,651                      -                      -                      -            4,778,651 1387

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަތިވެރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,174,355                      -                      -                      -            5,174,355 1386

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފެރިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,201,371                      -                      -                      -            4,201,371 1388

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,245,412                      -                      -                      -            4,245,412 1389

އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ހިމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,311,106                      -                      -                      -            5,311,106 1390

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,450,223                      -                      -                      -            7,450,223 1391

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,989,069                      -                      -                      -            3,989,069 1392

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,129,151                      -                      -                      -            5,129,151 1393

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުނބުރުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,327,225                      -                      -                      -            3,327,225 1394

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަހިބަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,908,652                      -                      -                      -            9,908,652 1395

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,329,648                      -                      -                      -            3,329,648 1396

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދަނގެތީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,938,842                      -                      -                      -            4,938,842 1397

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިގުރަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,834,278                      -                      -                      -            4,834,278 1398

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފެންފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,235,191                      -                      -                      -            5,235,191 1400



އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ދިއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,530,783                      -                      -                      -            2,530,783 1399

އަރިއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          12,277,785                      -                      -                      -          12,277,785 1401

ފެލިދެއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,877,671                      -                      -                      -            4,877,671 1402

ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,156,505                      -                      -                      -            3,156,505 1403

ފެލިދެއަތޮޅު ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            1,781,863                      -                      -                      -            1,781,863 1404

ފެލިދެއަތޮޅު ފެލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,771,944                      -                      -                      -            3,771,944 1405

ފެލިދެއަތޮޅު ކެޔޮދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,489,302                      -                      -                      -            4,489,302 1406

ފެލިދެއަތޮޅު ރަކީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,107,915                      -                      -                      -            2,107,915 1407

މުލަކުއަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,004,675                      -                      -                      -            6,004,675 1408

މުލަކުއަތޮޅު ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,474,486                      -                      -                      -            2,474,486 1409

މުލަކުއަތޮޅު ވޭވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,892,378                      -                      -                      -            2,892,378 1410

މުލަކުއަތޮޅު މުލަކު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,276,716                      -                      -                      -            7,276,716 1411

މުލަކުއަތޮޅު މުލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,505,793                      -                      -                      -            5,505,793 1412

މުލަކުއަތޮޅު ނާލާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,541,680                      -                      -                      -            3,541,680 1413

މުލަކުއަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,401,554                      -                      -                      -            5,401,554 1414

މުލަކުއަތޮޅު ދިއްގަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,811,109                      -                      -                      -            5,811,109 1415

މުލަކުއަތޮޅު މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,531,490                      -                      -                      -            3,531,490 1416

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,751,820                      -                      -                      -            5,751,820 1417

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ފީއަލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,684,408                      -                      -                      -            5,684,408 1418

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ބިލެތްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,708,145                      -                      -                      -            5,708,145 1419

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,303,431                      -                      -                      -            4,303,431 1420

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދަރަނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,440,625                      -                      -                      -            3,440,625 1421

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,499,447                      -                      -                      -            9,499,447 1422

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,543,370                      -                      -                      -            6,543,370 1423

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މީދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,817,586                      -                      -                      -            5,817,586 1424

ނޑިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,381,128                      -                      -                      -            5,381,128 ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ބަ 1425

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރިނބުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,407,688                      -                      -                      -            3,407,688 1426

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހުޅުދެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,110,099                      -                      -                      -            5,110,099 1427

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މާއެނބޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,620,926                      -                      -                      -            4,620,926 1429

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          12,405,494                      -                      -                      -          12,405,494 1430

ކޮޅުމަޑުލު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,383,399                      -                      -                      -            8,383,399 1431

ކޮޅުމަޑުލު ބުރުނީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,057,054                      -                      -                      -            4,057,054 1432

ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,869,170                      -                      -                      -            6,869,170 1433

ކޮޅުމަޑުލު މަޑިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,785,096                      -                      -                      -            5,785,096 1434

ކޮޅުމަޑުލު ދިޔަމިގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,646,229                      -                      -                      -            4,646,229 1435

ކޮޅުމަޑުލު ގުރައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,835,095                      -                      -                      -            7,835,095 1436

ނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,474,994                      -                      -                      -            4,474,994 ކޮޅުމަޑުލު ކަ 1437

ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,392,435                      -                      -                      -            3,392,435 1438



ކޮޅުމަޑުލު ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,540,153                      -                      -                      -            6,540,153 1439

ކޮޅުމަޑުލު ގާދިއްފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            2,848,588                      -                      -                      -            2,848,588 1440

ކޮޅުމަޑުލު ތިމަރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,037,285                      -                      -                      -            7,037,285 1441

ކޮޅުމަޑުލު ވޭމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,462,675                      -                      -                      -            6,462,675 1442

ކޮޅުމަޑުލު ކިނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,315,148                      -                      -                      -            5,315,148 1443

ކޮޅުމަޑުލު އޮމަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,071,764                      -                      -                      -            4,071,764 1444

ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,876,408                      -                      -                      -            8,876,408 1445

ހައްދުންމަތީ އިސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,187,916                      -                      -                      -            7,187,916 1446

ހައްދުންމަތީ ދަނބިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,246,943                      -                      -                      -            5,246,943 1447

ހައްދުންމަތީ މާބައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,262,951                      -                      -                      -            5,262,951 1448

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            3,456,091                      -                      -                      -            3,456,091 1449

ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,420,229                      -                      -                      -            6,420,229 1508

ހައްދުންމަތީ ގަމު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ           18,508,561                      -                      -                      -          18,508,561 1450

ހައްދުންމަތީ މާވަށު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            8,450,566                      -                      -                      -            8,450,566 1451

ހައްދުންމަތީ ފޮނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          12,778,047                      -                      -                      -          12,778,047 1452

ހައްދުންމަތީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,747,391                      -                      -                      -            5,747,391 1454

ހައްދުންމަތީ ހިތަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,753,696                      -                      -                      -            6,753,696 1455

ހައްދުންމަތީ ކުނަހަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,492,989                      -                      -                      -            5,492,989 1456

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,821,566                      -                      -                      -            7,821,566 1457

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,333,653                      -                      -                      -            6,333,653 1458

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ވިލިނގިލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          13,385,058                      -                      -                      -          13,385,058 1459

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާމެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,640,996                      -                      -                      -            6,640,996 1460

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ނިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,867,449                      -                      -                      -            4,867,449 1461

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދާންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,690,430                      -                      -                      -            6,690,430 1462

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ދެއްވަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,805,448                      -                      -                      -            4,805,448 1463

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,174,759                      -                      -                      -            4,174,759 1464

ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,685,589                      -                      -                      -            7,685,589 1465

ނޑުހުޅުދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,997,921                      -                      -                      -            4,997,921 ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކަ 1466

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,129,201                      -                      -                      -            9,129,201 1278

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,386,420                      -                      -                      -            7,386,420 1467

ނޑެއްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,457,359                      -                      -                      -            6,457,359 ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ހޯ 1468

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ނަޑެއްލާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,926,558                      -                      -                      -            5,926,558 1469

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ގައްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            9,045,284                      -                      -                      -            9,045,284 1470

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            4,729,474                      -                      -                      -            4,729,474 1471

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            6,855,750                      -                      -                      -            6,855,750 1472

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފިޔޯރީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            5,922,541                      -                      -                      -            5,922,541 1473

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ފަރެސްމާތޮޑާ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ            7,395,898                      -                      -                      -            7,395,898 1474

ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ތިނަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ          22,915,798                      -                      -                      -          22,915,798 1475
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  އ ންވ ސްޓްމަންޓް   ސ ކްޓަރ   ޕަބްލ ކް : 3ޖަދުވަލު  
 ބަދަލުތައް   ގ ންނަ   ޕްރޮގްރާމަށް 

  



3,016,342         3,055,431         744,141            1240 1

200,000            400,000            100,000            1215 2

250,000            1,773,541         841,209            1215 3

1,036,881         1,042,420         551,370            1163 4

648,791            652,257            345,000            1215 5

118,696            111,664            350,000            1215 6

-                    33,881              223,048            1233 7

327,907            361,577            180,000            1215 8

250,000            1,773,541         682,418            1215 9

100,000            1,000,000         500,000            1215 10

2,168,061         2,179,642         1,152,884         1163 11

300,000            1,200,000         500,000            1058 12

300,000            1,200,000         500,000            1058 13

1,974,583         1,985,129         1,050,000         1215 14

327,907            361,577            180,000            1215 15

750,000            9,250,000         5,000,000         1276 16

60,000              940,000            200,000            1058 17

12,057,049       8,142,852         500,000            12,057,049       8,942,852         200,000            1224 18

1,200,000         4,300,000         500,000            -                    -                    282,224            1215 19

250,000            1,773,541         1,182,418         1224

24,111              26,587              75,000              1215 21

327,907            361,577            180,000            1215 22

327,907            361,577            180,000            1215 23

2,000,000         1,500,000         500,000            1058 24

1,036,881         1,042,420         551,370            1163 25

4,464,768         4,102,215         1,495,018         4,464,768         4,102,215         1,495,018         1224 26

1,410,416         1,417,949         750,000            1163 27

350,000            3,500,000         1,000,000         1224 28

350,000            3,500,000         1,000,000         1224 29

6,974,221         6,481,208         7,157,617         9,421,518         8,941,577         9,458,987         1129 30

3,949,165         3,970,259         2,100,000         1058 31

4,860,301         4,886,261         2,584,504         1224 32

-                    200,000            100,000            1163 33

4,860,301         4,886,261         2,584,504         1224 34

118,696            111,664            350,000            1215 35

944,374            1,276,155         841,209            1,269,374         1,276,155         675,000            1215 36

660,416            1,417,949         1,500,000         1163 37

4,860,301         4,886,261         2,584,504         1224 38

4,231,248         4,253,848         2,250,000         1224 39

1,974,583         1,985,129         1,050,000         1215 40

1,392,499         1,701,539         1,200,000         1058 41

2,538,749         2,552,309         1,350,000         2,538,749         2,552,309         1,350,000         1062 42

366,708            368,667            195,000            1215 43

4,860,301         4,886,261         2,584,504         1224 44
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-                    5,756,474         1,770,332         -                    5,756,474         1,770,332         1224 45

1,974,583         1,985,129         1,050,000         1215 46

327,907            361,577            180,000            1215 47

2,000,000         1,500,000         1,000,000         1058 48

981,119            22,173,584       4,002,631         1224 49

-                    1,000,000         1,500,000         2,018,000         24,216,004       6,054,001         1224 50

981,119            22,173,584       3,002,631         1224 51

1,036,881         1,042,420         551,370            1163 52

2,115,537         787,500            200,000            1224 53

1,200,000         4,300,000         500,000            1215 54

11,583,851       1,790,161         200,000            1224 55

1,200,000         4,300,000         500,000            1215 56

1,036,881         1,042,420         551,370            1163 57

987,291            992,565            525,000            1215 58

141,042            141,795            75,000              1215 59

394,916            397,026            210,000            1163 60

1,781,685         5,000,000         1,994,912         1224 61

125,000            2,000,000         375,000            1058 62

660,416            1,417,949         1,500,000         1,410,416         1,417,949         750,000            1168 63

-                    -                    301,854            -                    -                    301,854            1215 64

-                    25,000              475,000            1058 65

60,000              940,000            200,000            1058 66

50,000              750,000            200,000            1058 67

2,000,000         2,250,000         750,000            1240 68

846,249            850,770            450,000            1058 69

2,538,749         2,552,309         1,350,000         2,538,749         2,552,309         1,350,000         1062 70

2,000,000         1,500,000         500,000            1058 71

3,000,000         2,000,000         1,000,000         1215 72

2,168,061         2,179,642         1,152,884         1163 73

2,000,000         1,500,000         500,000            1058 74

250,000            1,773,541         682,418            1215 75

5,303,153         751,513            200,000            1224 76

2,000,000         2,000,000         500,000            1224 77

11,384,881       11,445,690       1,000,000         1224 78

968,415            10,541,089       3,252,936         968,415            10,541,089       3,252,936         1169 79

-                    -                    700,000            1215 80

-                    -                    300,000            1215 81

10,000,000       10,000,000       5,000,000         1264 82

150,294,904     226,222,162     86,006,008       37,709,940       74,511,658       28,583,400       
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(އަދަދުތައް ރުފިޔާއިން)

6,330,411,282                      414,518,012               548,860,704                    2,694,337,624                      2,672,694,942                     

3,527,281                             -                               -                                    -                                         3,527,281                             

ހިނގަމުންދާ                              1,640,061                                           -                                     -                                -                               1,640,061 ހއ.ތުރާކުނު ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 213,387                                           -                                     -                                -                                  213,387 ނޑު ސަބްބޭސް ތައްޔާރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ހއ.ތުރާކުނު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ހއ.ތުރާކުނު ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ފާހާނާ، ލައިބްރަރީ އަދި އޮފީސް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                              1,223,833                                           -                                     -                                -                               1,223,833 ހއ.ތުރާކުނު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

13,530,205                           -                               -                                    -                                           13,530,205                           

ހިނގަމުންދާ                              2,280,205                                           -                                     -                                -                               2,280,205 ހއ.އުލިގަމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 975,000                                           -                                     -                                -                                  975,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ހއ.އުލިގަމު ފުޓްބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ހއ.އުލިގަމު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް، ސައިންސް ލެބް، އޭވީރޫމް އަދި ވަށާފާރު އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              8,775,000                                           -                                     -                                -                               8,775,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހއ.އުލިގަމު ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

22,748,859                           319,976                      -                                    -                                           22,428,883                           

ހިނގަމުންދާ                              9,140,630                                           -                                     -                                -                               9,140,630 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން  ހއ.ހޯރަފުށީ އެއަރޕޯޓު ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 304,566                                           -                                     -                                -                                  304,566 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ހއ.ހޯރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                       319,976                                  319,976 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހއ.ހޯރަފުށި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ހއ.ހޯރަފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ހއ.ހޯރަފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 350,000                                           -                                     -                                -                                  350,000 ހއ.ހޯރަފުށި ސްވިމިންގ ޓްރެކް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އެވޯޑުކުރެވިފައި                            10,786,187                                           -                                     -                                -                             10,786,187 ހއ.ހޯރަފުށި މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 967,500                                           -                                     -                                -                                  967,500 ހއ.ހޯރަފުށި ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓްގެ ގޮފި އިމާރާތް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 1016

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހއ.ހޯރަފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,536,665                             -                                -                                     -                                           7,536,665                             

ހިނގަމުންދާ                              3,999,704                                           -                                     -                                -                               3,999,704 ހއ.މޮޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,699,461                                           -                                     -                                -                               1,699,461 ހއ.މޮޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ހއ.މޮޅަދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 337,500                                           -                                     -                                -                                  337,500 ހއ.މޮޅަދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

35,858,491                           -                                -                                     -                                           35,858,491                           

ހިނގަމުންދާ                                 192,924                                           -                                     -                                -                                  192,924 ހއ.އިހަވަންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              3,456,158                                           -                                     -                                -                               3,456,158 ހއ.އިހަވަންދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 116,055                                           -                                     -                                -                                  116,055 ނޑު ސަބްބޭސް ގާއިކުރުން ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 178,065                                           -                                     -                                -                                  178,065 ނޑު ޓަރފް އިންސްޓޯލްކުރުން ހއ.އިހަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                              2,868,054                                           -                                     -                                -                               2,868,054 ހއ.އިހަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                            17,567,235                                           -                                     -                                -                             17,567,235 ހއ.އިހަވަންދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                            10,500,000                                           -                                     -                                -                             10,500,000 ހއ.އިހަވަންދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 780,000                                           -                                     -                                -                                  780,000 ހއ.އިހަވަންދޫ މަސް ރައްކާކުރާ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހއ.އިހަވަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,659,620                             6,115,201                   -                                     -                                           1,544,419                             

ހިނގަމުންދާ                                 562,667                                           -                                     -                                -                                  562,667 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ހއ.މާރަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    6,115,201                               6,115,201 ހއ.މާރަންދޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 156,752                                           -                                     -                                -                                  156,752 ހއ.މާރަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ހއ.މާރަންދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ޓެންޑަރިންގ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ހއ.މާރަންދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

8,657,430                             6,441,317                   -                                     -                                           2,216,113                             

ހިނގަމުންދާ                                      3,613                                           -                                     -                                -                                      3,613 ހއ.ތަކަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    6,441,317                               6,441,317 ހއ.ތަކަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              2,212,500                                           -                                     -                                -                               2,212,500 ހއ.ތަކަންދޫ ނެރު ފައިކަށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

9,917,229                             640,332                      -                                     -                                           9,276,897                             

ހިނގަމުންދާ                                 669,145                                           -                                     -                                -                                  669,145 ހއ.އުތީމު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ނިންމުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              3,991,632                                           -                                     -                                -                               3,991,632 ހއ.އުތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 947,956                                           -                                     -                                -                                  947,956 ހއ.އުތީމު ބޮޑުތަކުރުފާން ހަދާނީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 1271

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                       640,332                                  640,332 ހއ.އުތީމު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,152,884                                           -                                     -                                -                               1,152,884 ހއ.އުތީމު ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ހއ.އުތީމު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ހއ.އުތީމު މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޓެންޑަރިންގ                              1,315,280                                           -                                     -                                -                               1,315,280 ހއ.އުތީމު ދާރުލް އާސާރު ގާއިމްކުރުން  ސަޤާފީ ތަރިކަ ރައްކާތެރިކުރާ ޤައުމީ މަރުކަޒު 1271

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,283,576                           3,965,102                   -                                     -                                           6,318,474                             

ހިނގަމުންދާ                              1,122,759                                           -                                     -                                -                               1,122,759 ނޑު އެޅުން ހއ.މުރައިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              5,195,715                                           -                                     -                                -                               5,195,715 ހއ.މުރައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,965,102                               3,965,102 ހއ.މުރައިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

4,695,073                             1,259,796                   -                                     -                                           3,435,277                             

ހިނގަމުންދާ                                 111,524                                           -                                     -                                -                                  111,524 ނޑު ގާއިމުކުރުން ހއ.ބާރަށު ފުޓްސަލްދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                      3,613                                           -                                     -                                -                                      3,613 ހއ.ބާރަށް އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              1,282,528                                           -                                     -                                -                               1,282,528 ހއ.ބާރަށު ނެރު ފުންކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 685,322                                           -                                     -                                -                                  685,322 ހއ.ބާރަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

ރިޓެންޝަން                                 177,290                                           -                                     -                                -                                  177,290 ހއ.ބާރަށު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                       884,796                                  884,796 ހއ.ބާރަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން ހއ.ބާރަށު ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ހއ.ބާރަށް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       375,000                                  375,000 ހއ.ބާރަށް ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 1532

60,968,926                           587,500                      -                                     -                                           60,381,426                           

ހިނގަމުންދާ                                 810,721                                           -                                     -                                -                                  810,721 ހއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އޮފީސް އަދި 12 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              6,730,813                                           -                                     -                                -                               6,730,813 ހއ.ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              6,730,813                                           -                                     -                                -                               6,730,813 ހއ.ދިއްދޫގައި ރަސްމީ ފާލަމެއް އެޅުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 215,697                                           -                                     -                                -                                  215,697 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ހއ.ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                       501,250                                  501,250 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހއ.ދިއްދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                            17,567,235                                           -                                     -                                -                             17,567,235 ހއ.ދިއްދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,994,912                                           -                                     -                                -                               1,994,912 ހއ.ދިއްދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 525,000                                           -                                     -                                -                                  525,000 ނޑު ސިޑިބަރި އާއި ލައިޓިންގ ހއ.ދިއްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 744,141                                           -                                     -                                -                                  744,141 ހއ.ދިއްދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރެއް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              9,459,377                                           -                                     -                                -                               9,459,377 ހއ.ދިއްދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  1129

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 152,717                                           -                                     -                                -                                  152,717 ހއ.ދިއްދޫ 5 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                            14,250,000                                           -                                     -                                -                             14,250,000 ހއ.ދިއްދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ހއ.ދިއްދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                          86,250                                    86,250 ހއ.ދިއްދޫ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

10,030,649                           44,725                        -                                     -                                           9,985,924                             

ހިނގަމުންދާ                                 418,216                                           -                                     -                                -                                  418,216 ނޑުގެ ސިޑިބަރި ހެދުން ހއ.ކެލާ ފުޓްބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                 486,346                                           -                                     -                                -                                  486,346 ހއ.ކެލާ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ރިޓެންޝަން                                 295,877                                           -                                     -                                -                                  295,877 ހއ.ކެލާ ޝައިޚް އިބްރާހިމް ސްކޫލް ހޯލް އަދި ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                          44,725                                    44,725 ހއ.ކެލާ ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                              2,100,000                                           -                                     -                                -                               2,100,000 ހއ.ކެލާ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ހއ.ކެލާ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,114,168                                           -                                     -                                -                               6,114,168 ހއ.ކެލާ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 215,067                                           -                                     -                                -                                  215,067 ހއ.ކެލާ މަގު ހެދުން (ޑިޒައިންކުރުން) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 281,250                                           -                                     -                                -                                  281,250 ނޑުވެރިންގެ މާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން ހއ.ކެލާ ދަ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 1532

7,403,804                             -                                -                                     -                                           7,403,804                             

ހިނގަމުންދާ                              7,233,955                                           -                                     -                                -                               7,233,955 ހއ. ވަށަފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 169,849                                           -                                     -                                -                                  169,849 ހއ.ވަށަފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,790,108                           200,000                      -                                     -                                           10,590,108                           

ހިނގަމުންދާ                                 816,056                                           -                                     -                                -                                  816,056 ހއ.ފިއްލަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 174,052                                           -                                     -                                -                                  174,052 ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ހއ.ފިއްލަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ހއ.ފިއްލަދޫ ސްކޫލް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              8,250,000                                           -                                     -                                -                               8,250,000 ހއ.ފިއްލަދޫ ބަނދަރު މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       200,000                                  200,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހއ.ފިއްލަދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

94,565,942                           -                                -                                     63,415,971                           31,149,971                           

ހިނގަމުންދާ                                 517,508                                           -                                     -                                -                                  517,508 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              6,525,707                                           -                                     -                                -                               6,525,707 ހދ.ހަނިމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              1,631,533                             56,823,387                                     -                                -                             58,454,920 ހދ.ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              6,412,708                                           -                                     -                                -                               6,412,708 ހދ.ހަނިމާދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 146,545                                           -                                     -                                -                                  146,545 ހދ.ހަނިމާދޫ ސްކޫލް 24 ކްލާސްރޫމާއި ހޯލް އިމާރާތް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                                          -                               6,592,584                                     -                                -                               6,592,584 ހދ.ހަނިމާދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 345,000                                           -                                     -                                -                                  345,000 ނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ހދ.ހަނިމާދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 465,513                                           -                                     -                                -                                  465,513 ހދ.ހަނިމާދޫ އެގްރިކަލްޗަރ ސެންޓަރުގައި މަލްޓި ޕާރޕޮސް ލެބޮރަޓަރީ ފެސިލިޓީއެއް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އެވޯޑުކުރެވިފައި                            13,540,045                                           -                                     -                                -                             13,540,045 ހދ.ހަނިމާދޫ 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 105,000                                           -                                     -                                -                                  105,000 ހދ.ހަނިމާދޫ ފަތާ ސަރަހައްދު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              1,265,412                                           -                                     -                                -                               1,265,412 ހދ.ހަނިމާދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

6,945,635                             4,248,090                   -                                     -                                           2,697,545                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    4,248,090                               4,248,090 ހދ.ފިނޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   77,545                                           -                                     -                                -                                    77,545 ހދ.ފިނޭ ހެލްތު ސެންޓަރު ވަށާ ފާރު ރޭނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,000,000                                           -                                     -                                -                               1,000,000 ހދ.ފިނޭ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ހދ.ފިނޭ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ޓެންޑަރިންގ                                 225,000                                           -                                     -                                -                                  225,000 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ހދ.ފިނޭ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ހދ.ފިނޭ ސްކޫލް އައު އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

8,337,300                             3,622,953                   -                                     -                                           4,714,347                             

ހިނގަމުންދާ                                 392,788                                           -                                     -                    1,300,953                               1,693,741 ހދ.ނައިވާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   64,444                                           -                                     -                                -                                    64,444 ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ހދ.ނައިވާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              1,083,065                                           -                                     -                                -                               1,083,065 ހދ.ނައިވާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހދ.ނައިވާދޫ ސްކޫލް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,924,050                                           -                                     -                                -                               1,924,050 ހދ.ނައިވާދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    2,322,000                               2,322,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހދ.ނައިވާދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

12,028,373                           9,951,169                   -                                     -                                           2,077,204                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    9,951,169                               9,951,169 ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ހދ.ހިރިމަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              1,027,204                                           -                                     -                                -                               1,027,204 ހދ.ހިރިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

14,658,489                           306,821                      -                                     -                                           14,351,668                           

ހިނގަމުންދާ                              9,914,785                                           -                                     -                                -                               9,914,785 ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,911,883                                           -                                     -                                -                               1,911,883 ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު 60 ހައުސިންގ ޔުނިޓްގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              2,000,000                                           -                                     -                                -                               2,000,000 ޒޯން 1 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުން ހެދުން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1167

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       306,821                                  306,821 ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ކުނިކޮށި ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 225,000                                           -                                     -                                -                                  225,000 ހދ.ނޮޅިވަރަންފަރު ގަބުރުސްތާން ވަށާފާރު ރޭނުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

4,865,157                             -                                -                                     -                                           4,865,157                             

ހިނގަމުންދާ                              2,919,285                                           -                                     -                                -                               2,919,285 ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 372,807                                           -                                     -                                -                                  372,807 ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 178,065                                           -                                     -                                -                                  178,065 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 345,000                                           -                                     -                                -                                  345,000 ނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން ހދ.ނޮޅިވަރަމް ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ހދ.ނޮޅިވަރަމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ހދ.ނޮޅިވަރަމް ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

3,641,482                             470,265                      -                                     -                                           3,171,217                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       281,623                                  281,623 ހދ.ނެއްލައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       188,642                                  188,642 ހދ.ނެއްލައިދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                   89,988                                           -                                     -                                -                                    89,988 ހދ.ނެއްލައިދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 369,859                                           -                                     -                                -                                  369,859 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ހދ.ނެއްލައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                              2,160,000                                           -                                     -                                -                               2,160,000 ހދ.ނެއްލައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ހދ.ނެއްލައިދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އަޕްގްރޭޑްކުރުން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1167

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

10,918,222                           6,306,384                   -                                     -                                           4,611,838                             

ހިނގަމުންދާ                                   35,915                                           -                                     -                                -                                    35,915 ނޑު ވަށާފާރު ރޭނުން ހދ.ކުރިނބީ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    6,306,384                               6,306,384 ހދ.ކުރިނބީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 195,833                                           -                                     -                                -                                  195,833 ހދ.ކުރިނބީ ސްކޫލުގައި 5 ކްލާސް ރޫމް އަދި ސްޓާފް ރޫމް ގާއިމުކުރުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062



ޓެންޑަރިންގ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ހދ.ކުރިނބީ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,305,090                                           -                                     -                                -                               4,305,090 ހދ.ކުރިނބީ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

3,441,357                             -                                -                                     -                                           3,441,357                             

ހިނގަމުންދާ                                      3,613                                           -                                     -                                -                                      3,613 ހދ.ވައިކަރަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 389,014                                           -                                     -                                -                                  389,014 ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 193,730                                           -                                     -                                -                                  193,730 ހދ.ވައިކަރަދޫ ހެލްތު ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ހދ.ވައިކަރަދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ހދ.ވައިކަރަދޫ ވޮލީކޯޓު ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 375,000                                           -                                     -                                -                                  375,000 ހދ.ވައިކަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ނޑު މަރާމާތުކުރުން ހދ.ވައިކަރަދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހދ.ވައިކަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ހދ.ވައިކަރަދޫ ބަނދަރު ސަރަހައްދުގައި ފެން ހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

16,150,470                           -                                -                                     682,418                                 15,468,052                           

ހިނގަމުންދާ                                      3,613                                           -                                     -                                -                                      3,613 ހދ.ކުމުންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              8,673,796                                           -                                     -                                -                               8,673,796 ހދ.ކުމުންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              2,977,568                                           -                                     -                                -                               2,977,568 ހދ.ކުމުންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1167

އަލަށްފަށާ                                          -                                  682,418                                     -                                -                                  682,418 ހދ.ކުމުންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ހދ.ކުމުންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,800,000                                           -                                     -                                -                               1,800,000 ހދ.ކުމުންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,833,075                                           -                                     -                                -                               1,833,075 ހދ.ކުމުންދޫ ނެރު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

16,141,293                           -                                -                                     -                                           16,141,293                           

ހިނގަމުންދާ                              1,359,218                                           -                                     -                                -                               1,359,218 ނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން ހދ.ނޭކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                   59,444                                           -                                     -                                -                                    59,444 ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލު ވަށާފާރު ރޭނުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                              4,002,631                                           -                                     -                                -                               4,002,631 ހދ.ނޭކުރެންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ހދ.ނޭކުރެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                            10,000,000                                           -                                     -                                -                             10,000,000 ހދ.ނޭކުރެންދޫ ކަރެކްޝަން ފެސިލިޓީ ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 1016

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 525,000                                           -                                     -                                -                                  525,000 ހދ.ނޭކުރެންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,319,168                             -                                -                                     -                                           7,319,168                             

ޓެންޑަރިންގ                                 105,000                                           -                                     -                                -                                  105,000 ހދ.މަކުނުދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ހދ.މަކުނުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,114,168                                           -                                     -                                -                               6,114,168 ހދ.މަކުނުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހދ.މަކުނުދޫ ދޯނި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

103,056,367                         -                                -                                     36,807,655                           66,248,712                           

ހިނގަމުންދާ                                   80,802                                           -                                     -                                -                                    80,802 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                              7,949,519                                           -                                     -                                -                               7,949,519 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި 105 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 434,433                                           -                                     -                                -                                  434,433 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ 12 ކްލާސް ރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                              2,230,950                                           -                                     -                                -                               2,230,950 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163



ރިޓެންޝަން                                 220,412                                           -                                     -                                -                                  220,412 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                          -                             34,120,879                                     -                                -                             34,120,879 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް   ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1167

އަލަށްފަށާ                                 234,000                                           -                                     -                                -                                  234,000 ފިޒިއޯތެރަޕީ އިމާރާތް ބޮޑުކުރުން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1167

އަލަށްފަށާ                                          -                                  682,418                                     -                                -                                  682,418 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                               2,004,358                                     -                                -                               2,004,358 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              2,175,000                                           -                                     -                                -                               2,175,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި އެއަރޕޯޓް ސަރަހައްދު ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              5,000,000                                           -                                     -                                -                               5,000,000 ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް އައު އިމާރާތް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އެވޯޑުކުރެވިފައި                            22,605,007                                           -                                     -                                -                             22,605,007 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި މަގު ހެދުން - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              4,875,000                                           -                                     -                                -                               4,875,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                              6,066,629                                           -                                     -                                -                               6,066,629 ކުޅުދުއްފުށީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި އީ.އާރާއި އިތުރު 10 ކޮންސަލްޓޭޝަން ރޫމްހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1014

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި އޭ.އީ.ސީ އޮފީސް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              9,481,960                                           -                                     -                                -                               9,481,960 ހދ.ކުޅުދުއްފުށިގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  1129

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީގައި ދަމަނަވެށި ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށި ރަސްމީ ފާލަން ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ހދ.ކުޅުދުއްފުށީ އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

10,331,393                           2,067,625                   -                                     -                                           8,263,768                             

ހިނގަމުންދާ                                      3,596                                           -                                     -                                -                                      3,596 ނޑިތީމު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން ށ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              1,171,004                                           -                                     -                                -                               1,171,004 ނޑު އެޅުން ނޑިތީމުގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ ށ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,067,625                               2,067,625 ނޑިތީމު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން ށ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑިތީމު ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން ށ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ށ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,114,168                                           -                                     -                                -                               6,114,168 ނޑިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ށ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

4,553,397                             -                                -                                     -                                           4,553,397                             

ހިނގަމުންދާ                              3,743,397                                           -                                     -                                -                               3,743,397 ށ.ނޫމަރާގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 210,000                                           -                                     -                                -                                  210,000 ށ.ނޫމަރާ ސިއްހީމަރުކަޒުގައި ލެބޯޓްރީއެއް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 ށ.ނޫމަރާ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

11,926,144                           -                                -                                     -                                           11,926,144                           

ހިނގަމުންދާ                              4,611,976                                           -                                     -                                -                               4,611,976 ށ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ށ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,114,168                                           -                                     -                                -                               6,114,168 ށ.ގޮއިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

4,447,502                             -                                -                                     -                                           4,447,502                             

ހިނގަމުންދާ                              1,299,904                                           -                                     -                                -                               1,299,904 ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                 646,228                                           -                                     -                                -                                  646,228 ށ.ފޭދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް އަދި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ށ.ފޭދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ އަދި ސައިންސް ލެބް އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ށ.ފޭދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ށ.ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ށ.ފޭދޫ މޫދަށްއެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

6,536,292                             -                                -                                     -                                           6,536,292                             

ހިނގަމުންދާ                                 937,193                                           -                                     -                                -                                  937,193 ށ.ބިލެއްފަހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              4,249,099                                           -                                     -                                -                               4,249,099 ށ.ބިލެއްފަހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ށ.ބިލެއްފަހި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,345,408                           7,766,435                   -                                     -                                           2,578,973                             

ހިނގަމުންދާ                                 710,967                                           -                                     -                                -                                  710,967 ނޑު ގާއިމުކުރުން ށ.ފީވަށް ޓާރފް ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,683,555                               3,683,555 ށ.ފީވައް ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 666,636                                           -                                     -                                -                                  666,636 ށ.ފީވައް ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    4,082,880                               4,082,880 ށ.ފީވައް ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ށ.ފީވަށް ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ށ.ފީވައް މޫދަށްއެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ށ.ފީވައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި ވަށާފާރު  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

12,186,118                           2,877,132                   -                                     -                                           9,308,986                             

ހިނގަމުންދާ                              3,080,146                                           -                                     -                                -                               3,080,146 ށ.ނަރުދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,877,132                               2,877,132 ށ.ނަރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ށ.ނަރުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ށ.ނަރުދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,602,470                                           -                                     -                                -                               5,602,470 ށ.ނަރަދޫ ބަނދަރު މަރާމާތު ކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



20,722,006                           3,021,810                   -                                     6,592,584                             11,107,612                           

ހިނގަމުންދާ                                   91,988                                           -                                     -                                -                                    91,988 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ށ.މިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                            10,470,624                                           -                                     -                                -                             10,470,624 ށ.މިލަންދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,021,810                               3,021,810 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ށ.މިލަންދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                               6,592,584                                     -                                -                               6,592,584 ށ.މިލަންދޫ  ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ށ.މިލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ށ.މިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ށ.މިލަންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,799,786                           -                                -                                     -                                           10,799,786                           

ހިނގަމުންދާ                              3,999,849                                           -                                     -                                -                               3,999,849 ށ.ފޯކައިދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                      3,596                                           -                                     -                                -                                      3,596 ށ.ފޯކައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                   94,212                                           -                                     -                                -                                    94,212 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ށ.ފޯކައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              2,843,798                                           -                                     -                                -                               2,843,798 ށ.ފޯކައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              3,306,961                                           -                                     -                                -                               3,306,961 ށ.ފޯކައިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ށ.ފޯކައިދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,438,744                             2,986,257                   -                                     -                                           4,452,487                             

ހިނގަމުންދާ                              3,676,117                                           -                                     -                                -                               3,676,117 ށ.މަރޮށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,986,257                               2,986,257 ށ.މަރޮށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 225,000                                           -                                     -                                -                                  225,000 ށ.މުނަށްވަރާ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް އިމާރާތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ށ.މަރޮށި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,131,456                           5,522,076                   -                                     -                                           4,609,380                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,919,876                               2,919,876 ށ.ކޮމަންޑޫގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,469,876                                           -                                     -                                -                               1,469,876 ށ.ކޮމަންޑޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 240,000                                           -                                     -                                -                                  240,000 ށ.ކޮމަންޑޫ ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ށ.ކޮމަންޑޫ ހިއްކާފައިވާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 315,000                                           -                                     -                                -                                  315,000 ށ.ކޮމަންޑޫ މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    2,602,200                               2,602,200 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ށ.ކޮމަންޑޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

3,858,383                             -                                -                                     -                                           3,858,383                             

ހިނގަމުންދާ                              1,093,383                                           -                                     -                                -                               1,093,383 ށ.ޅައިމަގު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކޮށް ގިރާސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 540,000                                           -                                     -                                -                                  540,000 ށ.ޅައިމަގު ސިއްހީމަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 125,000                                           -                                     -                                -                                  125,000 ށ.ޅައިމަގު އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              2,100,000                                           -                                     -                                -                               2,100,000 ށ.ޅައިމަގު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2)  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

11,872,388                           3,998,798                   -                                     -                                           7,873,590                             

ހިނގަމުންދާ                              1,422,982                                           -                                     -                                -                               1,422,982 ށ.މާއުނގޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,108,798                               2,108,798 ށ.މާއުނގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ށ.މާއުނގޫދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,899,238                                           -                                     -                                -                               5,899,238 ށ.މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    1,890,000                               1,890,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ށ.މާއުނގޫދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

11,521,831                           1,500,487                   -                                     -                                           10,021,344                           

ހިނގަމުންދާ                                 437,054                                           -                                     -                                -                                  437,054 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ށ.ފުނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              6,000,000                                           -                                     -                                -                               6,000,000 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              1,139,290                                           -                                     -                                -                               1,139,290 ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                    1,258,987                               1,258,987 ށ.ފުނަދޫ އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލް 15 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ށ.ފުނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       241,500                                  241,500 ށ.ފުނަދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

5,887,489                             2,556,624                   -                                     -                                           3,330,865                             

ހިނގަމުންދާ                                      3,591                                           -                                     -                                -                                      3,591 ނ.ހެނބަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,415,813                               2,415,813 ނ.ހެނބަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       140,811                                  140,811 ނ.ހެނބަދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,530,904                                           -                                     -                                -                               1,530,904 ނ.ހެނބަދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ނ.ހެނބަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޓެންޑަރިންގ                              1,245,000                                           -                                     -                                -                               1,245,000 ނ.ހެނބަދޫ ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

38,200,810                           27,881                        4,000,000                        -                                           34,172,929                           

ހިނގަމުންދާ                              5,280,327                                           -                                     -                                -                               5,280,327 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                          27,881                                    27,881 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          4,000,000                                -                               4,000,000 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ޕްލާންޓް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                            17,567,235                                           -                                     -                                -                             17,567,235 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ނެރުފައިކަށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމާއި އޮފީސް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              7,157,617                                           -                                     -                                -                               7,157,617 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ޖޫނިއަރ ކޮލެޖް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  1129

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,017,750                                           -                                     -                                -                               1,017,750 ނ.ކެނދިކުޅުދޫ ސްލިޕްވޭ ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

11,989,946                           9,457,355                   -                                     -                                           2,532,591                             

ހިނގަމުންދާ                                      3,591                                           -                                     -                                -                                      3,591 ނ.މާޅެންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    7,962,337                               7,962,337 ނ.މާޅެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ނ.މާޅެންދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    1,495,018                               1,495,018 ނ.މާޅެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުމާއި ލަފާފުރުން ހައްލުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 429,000                                           -                                     -                                -                                  429,000 ނ.މާޅެންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ނ.މާޅެންދޫ ސްކޫލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

8,833,097                             5,507,768                   -                                     -                                           3,325,329                             

ހިނގަމުންދާ                              1,289,138                                           -                                     -                                -                               1,289,138 ނ.ކުޑަފަރީ ސްކޫލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                      3,591                                           -                                     -                                -                                      3,591 ނ.ކުޑަފަރި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    5,110,268                               5,110,268 ނ.ކުޑަފަރި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 143,830                                           -                                     -                                -                                  143,830 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ނ.ކުޑަފަރި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 888,770                                           -                                     -                                -                                  888,770 ނ.ކުޑަފަރީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އައު ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,000,000                                           -                                     -                                -                               1,000,000 ނ.ކުޑަފަރި ބަނދަރު ނެރުފައިކަށި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       397,500                                  397,500 ނ.ކުޑަފަރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,488,113                           -                                -                                     -                                           10,488,113                           

ހިނގަމުންދާ                              2,057,312                                           -                                     -                                -                               2,057,312 ނ.ލަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 649,331                                           -                                     -                                -                                  649,331 ނ.ލަންދޫގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ނ.ލަންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ނޑުގައި ސަބް ބޭސް ތައްޔާރު ކުރުމާއި ޓާރފް އެޅުން ނ.ލަންދޫ ފުޓްބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              6,280,100                                           -                                     -                                -                               6,280,100 ނ.ލަންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ނ.ލަންދޫ 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

22,062,001                           -                                1,561,067                        -                                           20,500,934                           



ހިނގަމުންދާ                                      3,591                                           -                                     -                                -                                      3,591 ނ.މާފަރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              8,144,559                                           -                                     -                                -                               8,144,559 ނ.މާފަރު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 291,116                                           -                                     -                                -                                  291,116 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ނ.މާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,417,500                                           -                                     -                                -                               1,417,500 ނ.މާފަރު ކަސްޓަމްސް އޮފީސް އިމާރާތް ކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 1008

އަލަށްފަށާ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ނ.މާފަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                          1,561,067                                -                               1,561,067 ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              3,000,000                                           -                                     -                                -                               3,000,000 ނ.މާފަރު އެއަރޕޯޓް އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ނ.މާފަރު 4 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,114,168                                           -                                     -                                -                               6,114,168 ނ.މާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

28,923,859                           27,881                        -                                     -                                           28,895,978                           

ހިނގަމުންދާ                                      3,591                                           -                                     -                                -                                      3,591 ނ.މަނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                 318,911                                           -                                     -                                -                                  318,911 ނޑު (ޓަރފް) ތަރައްގީކުރުން ނ.މަނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              2,155,204                                           -                                     -                                -                               2,155,204 ނ.މަނަދޫ ބަނދަރުގެ ނެރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                          27,881                                    27,881 ނ.މަނަދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                 388,222                                           -                                     -                                -                                  388,222 ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                            17,567,235                                           -                                     -                                -                             17,567,235 ނ.މަނަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ނ.މަނަދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ނ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ނ.މަނަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                              1,437,815                                           -                                     -                                -                               1,437,815 ނ.މަނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,500,000                                           -                                     -                                -                               4,500,000 ނ.މަނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ނ.މަނަދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

9,109,492                             1,405,237                   -                                     -                                           7,704,255                             



ހިނގަމުންދާ                                   83,643                                           -                                     -                                -                                    83,643 ނ.ޅޮހި ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,405,237                               1,405,237 ނ.ޅޮހި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 292,612                                           -                                     -                                -                                  292,612 ނ.ޅޮހި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ނ.ޅޮހި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,278,000                                           -                                     -                                -                               6,278,000 ނ.ޅޮހި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

6,422,251                             3,361,313                   -                                     -                                           3,060,938                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,361,313                               3,361,313 ނ.ފޮއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 315,758                                           -                                     -                                -                                  315,758 ނ.ފޮއްދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 420,000                                           -                                     -                                -                                  420,000 ނ.ފޮއްދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              2,325,180                                           -                                     -                                -                               2,325,180 ނ.ފޮއްދޫ ފާލަން ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

23,540,992                           109,551                      -                                     6,592,584                             16,838,857                           

ހިނގަމުންދާ                                      3,591                                           -                                     -                                -                                      3,591 ނ.ވެލިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              1,770,332                                           -                                     -                                -                               1,770,332 ނ.ވެލިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުމާއި އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       109,551                                  109,551 ނ.ވެލިދޫ ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                 139,934                                           -                                     -                                -                                  139,934 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ނ.ވެލިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                               6,592,584                                     -                                -                               6,592,584 ނ.ވެލިދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ނ.ވެލިދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 ނ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒު 4 ކްލާސް ރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                            14,250,000                                           -                                     -                                -                             14,250,000 ނ.ވެލިދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

9,609,965                             -                                -                                     -                                           9,609,965                             

ހިނގަމުންދާ                              1,338,290                                           -                                     -                                -                               1,338,290 ނ.މިލަދޫ ހިދާޔާ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              1,031,933                                           -                                     -                                -                               1,031,933 ނ.މިލަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ނ.މިލަދޫ ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163



އަލަށްފަށާ                                 260,000                                           -                                     -                                -                                  260,000 ނ.މިލަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޓެންޑަރިންގ                                 225,000                                           -                                     -                                -                                  225,000 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ނ.މިލަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              6,203,372                                           -                                     -                                -                               6,203,372 ނ.މިލަދޫގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

9,850,546                             21,052                        -                                     -                                           9,829,494                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                          21,052                                    21,052 ނ.މަގޫދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                 208,074                                           -                                     -                                -                                  208,074 ނ.މަގޫދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

އަލަށްފަށާ                                 315,000                                           -                                     -                                -                                  315,000 ނ.މަގޫދޫ ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޓެންޑަރިންގ                              4,396,290                                           -                                     -                                -                               4,396,290 ނ.މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,910,130                                           -                                     -                                -                               4,910,130 ނ.މަގޫދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

6,725,396                             2,692,802                   -                                     -                                           4,032,594                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,692,802                               2,692,802 ނ.ހޮޅުދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 145,704                                           -                                     -                                -                                  145,704 ނ.ހޮޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              2,100,000                                           -                                     -                                -                               2,100,000 ނ.ހޮޅުދޫ މޭނާ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 345,000                                           -                                     -                                -                                  345,000 ނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން ނ.ހޮޅުދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,141,890                                           -                                     -                                -                               1,141,890 ނ.ހޮޅުދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 ނ.ހޮޅުދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

26,082,508                           -                                -                                     17,567,235                           8,515,273                             

ހިނގަމުންދާ                                 718,811                                           -                                     -                                -                                  718,811 ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              4,431,462                                           -                                     -                                -                               4,431,462 ރ.އަލިފުށި ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              2,107,086                                           -                                     -                                -                               2,107,086 ރ.އަލިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 657,914                                           -                                     -                                -                                  657,914 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ރ.އަލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



އަލަށްފަށާ                                          -                             17,567,235                                     -                                -                             17,567,235 ރ.އަލިފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.އަލިފުށީގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  1129

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.އަލިފުށި ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.އަލިފުށި މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކިރަށްރަށުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

3,793,602                             1,852,914                   -                                     -                                           1,940,688                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,652,914                               1,652,914 ރ.ވާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 723,164                                           -                                     -                                -                                  723,164 ރ.ވާދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ރިޓެންޝަން                                 317,524                                           -                                     -                                -                                  317,524 ރ.ވާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގައި ސްޓޯރ، ގަރާޖް އަދި ލޯންޑްރީ ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 175,000                                           -                                     -                                -                                  175,000 ރ.ވާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 525,000                                           -                                     -                                -                                  525,000 ނޑު އެޅުން ރ.ވާދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.ވާދޫ ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       200,000                                  200,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ރ.ވާދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

4,637,493                             1,360,196                   -                                     -                                           3,277,297                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,360,196                               1,360,196 ރ.ރަސްގެތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              1,977,297                                           -                                     -                                -                               1,977,297 ރ.ރަސްގެތީމު ޖެޓީ އަދި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ރ.ރަސްގެތީމު 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.ރަސްގެތީމު ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.ރަސްގެތީމު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

7,150,486                             1,259,170                   -                                     -                                           5,891,316                             

ހިނގަމުންދާ                              4,996,324                                           -                                     -                                -                               4,996,324 ރ.އަނގޮޅިތީމު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,259,170                               1,259,170 ރ.އަނގޮޅިތީމު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 169,992                                           -                                     -                                -                                  169,992 ރ.އަނގޮޅިތީމު ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 125,000                                           -                                     -                                -                                  125,000 ރ.އަނގޮޅިތީމު އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.އަނގޮޅިތީމު ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.އަނގޮޅިތީމު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

16,996,928                           611,471                      -                                     -                                           16,385,457                           

ހިނގަމުންދާ                              1,417,359                                           -                                     -                                -                               1,417,359 ރ.އުނގޫފާރު މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              1,924,955                                           -                                     -                                -                               1,924,955 ރ.އުނގޫފާރު ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       611,471                                  611,471 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ރ.އުނގޫފާރު ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              3,858,795                                           -                                     -                                -                               3,858,795 ރ.އުނގޫފާރު އައު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ރިޓެންޝަން                                 242,432                                           -                                     -                                -                                  242,432 ރ.އުނގޫފާރު ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ރިޓެންޝަން                              1,519,395                                           -                                     -                                -                               1,519,395 ރ.އުނގޫފާރު މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   73,021                                           -                                     -                                -                                    73,021 ރ.އުނގޫފާރު އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

އަލަށްފަށާ                              1,000,000                                           -                                     -                                -                               1,000,000 ރ.އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1168

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ރ.އުނގޫފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ރ.އުނގޫފާރު ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,849,500                                           -                                     -                                -                               1,849,500 ރ.އުނގޫފާރު ނެރު ބަދަލުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ރ.އުނގޫފާރު އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,110,538                           379,938                      -                                     -                                           9,730,600                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       379,938                                  379,938 ރ.މާކުރަތު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              2,001,209                                           -                                     -                                -                               2,001,209 ރ.މާކުރަތު ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 130,498                                           -                                     -                                -                                  130,498 ރ.މާކުރަތު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ރިޓެންޝަން                                 144,869                                           -                                     -                                -                                  144,869 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 250,000                                           -                                     -                                -                                  250,000 ނޑުގެ ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ރ.މާކުރަތު ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ރ.މާކުރަތު ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 ރ.މާކުރަތު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,019,520                                           -                                     -                                -                               4,019,520 ރ.މާކުރަތު ބަނދަރު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

8,913,431                             368,217                      -                                     -                                           8,545,214                             



ހިނގަމުންދާ                                      3,582                                           -                                     -                                -                                      3,582 ރ.ހުޅުދުއްފާރު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              4,906,729                                           -                                     -                                -                               4,906,729 ރ.ހުޅުދުއްފާރު މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 416,770                                           -                                     -                                -                                  416,770 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 168,133                                           -                                     -                                -                                  168,133 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ރ.ހުޅުދުއްފާރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,800,000                                           -                                     -                                -                               1,800,000 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ޓީޗަރުންގެ އެކޮމޮޑޭޝަން ބްލޮކް އަޕްގްރޭޑްކުރުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       368,217                                  368,217 ރ.ހުޅުދުއްފާރު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

11,374,734                           -                                -                                     -                                           11,374,734                           

ހިނގަމުންދާ                                 757,493                                           -                                     -                                -                                  757,493 ރ.ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                 301,854                                           -                                     -                                -                                  301,854 ނޑު ސްޓޭޑިއަމް ތަރައްގީކުރުން ރ.ދުވާފަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              3,868,042                                           -                                     -                                -                               3,868,042 ރ.ދުވާފަރު ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              4,072,345                                           -                                     -                                -                               4,072,345 ރ.ދުވާފަރު މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ރ.ދުވާފަރު ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން އުނގޫފާރު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1168

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ރ.ދުވާފަރު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން (އިންޑޯ ހޯލް އާއިއެކު) މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.ދުވާފަރު ބޭރު ތޮއްޓާއި ބަނދަރު ހެދުމަށް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

6,771,208                             1,832,081                   -                                     -                                           4,939,127                             

ހިނގަމުންދާ                                 466,961                                           -                                     -                                -                                  466,961 ރ.ރަސްމާދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              2,652,166                                           -                                     -                                -                               2,652,166 ރ.ރަސްމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       250,483                                  250,483 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ރ.ރަސްމާދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   20,000                                           -                                     -                                -                                    20,000 ރ.ރަސްމާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                       531,598                                  531,598 ރ.ރަސްމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    1,050,000                               1,050,000 ރ.ރަސްމާދޫ ދެކުނުފަރާތު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              1,800,000                                           -                                     -                                -                               1,800,000 ރ.ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

12,562,189                           9,464,691                   -                                     -                                           3,097,498                             

ހިނގަމުންދާ                                 509,412                                           -                                     -                                -                                  509,412 ރ.އިންނަމާދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                      3,582                                           -                                     -                                -                                      3,582 ރ.އިންނަމާދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    4,047,669                               4,047,669 ރ.އިންނަމާދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    5,298,522                               5,298,522 ރ.އިންނަމާދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ރ.އިންނަމާދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       118,500                                  118,500 ރ.އިންނަމާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

13,986,331                           3,938,581                   -                                     -                                           10,047,750                           

ހިނގަމުންދާ                                      3,582                                           -                                     -                                -                                      3,582 ރ.އިނގުރައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,938,581                               3,938,581 ރ.އިނގުރައިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ރ.އިނގުރައިދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ރ.އިނގުރައިދޫ ބަނދަރު ނެރުފައިކަށި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              1,530,000                                           -                                     -                                -                               1,530,000 ރ.އިނގުރައިދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް، ސްޓާފްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,114,168                                           -                                     -                                -                               6,114,168 ރ.އިނގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

9,220,914                             192,272                      -                                     -                                           9,028,642                             

ހިނގަމުންދާ                                      3,582                                           -                                     -                                -                                      3,582 ރ.ފައިނު އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              6,775,060                                           -                                     -                                -                               6,775,060 ރ.ފައިނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       192,272                                  192,272 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ރ.ފައިނު ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ރ.ފައިނު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

12,962,611                           -                                -                                     -                                           12,962,611                           

ހިނގަމުންދާ                              4,583,033                                           -                                     -                                -                               4,583,033 ރ.ކިނޮޅަސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              5,730,627                                           -                                     -                                -                               5,730,627 ރ.ކިނޮޅަސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 282,311                                           -                                     -                                -                                  282,311 ރ.ކިނޮޅަސް ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                              2,366,640                                           -                                     -                                -                               2,366,640 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ރ.ކިނޮޅަސް ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

6,989,357                             1,562,795                   -                                     -                                           5,426,562                             

ރިޓެންޝަން                                 581,562                                           -                                     -                                -                                  581,562 ރ.މަޑުއްވަރި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 8 ކްލާސް ރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                              3,470,000                                           -                                     -                                -                               3,470,000 ރ.މަޑުއްވަރި އައު ބަނދަރު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ރ.މަޑުއްވަރި ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    1,562,795                               1,562,795 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ރ.މަޑުއްވަރި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ރ.މަޑުއްވަރި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ރ.މަޑުއްވަރި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,333,776                             -                                -                                     -                                           7,333,776                             

ރިޓެންޝަން                                 433,776                                           -                                     -                                -                                  433,776 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ރ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ރ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,000,000                                           -                                     -                                -                               6,000,000 ރ.މީދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

12,326,865                           598,745                      -                                     -                                           11,728,120                           

ހިނގަމުންދާ                                 746,512                                           -                                     -                                -                                  746,512 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ބ.ތުޅާދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       571,005                                  571,005 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ބ.ތުޅާދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              6,817,858                                           -                                     -                                -                               6,817,858 ބ.ތުޅާދޫގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                          27,740                                    27,740 ބ.ތުޅާދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ބ.ތުޅާދޫ ބަނދަރު ނެރުފައިކަށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ބ.ތުޅާދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,713,750                                           -                                     -                                -                               1,713,750 ބ.ތުޅާދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

6,543,091                             -                                -                                     -                                           6,543,091                             

ހިނގަމުންދާ                              1,394,053                                           -                                     -                                -                               1,394,053 ބ.ފުޅަދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 375,000                                           -                                     -                                -                                  375,000 ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް 01 ކްލާސްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 375,000                                           -                                     -                                -                                  375,000 ބ.ފުޅަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 ބ.ފުޅަދޫ ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              3,799,038                                           -                                     -                                -                               3,799,038 ބ.ފުޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

6,251,138                             -                                -                                     -                                           6,251,138                             



ހިނގަމުންދާ                              1,449,815                                           -                                     -                                -                               1,449,815 ބ.ފެހެންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ބ.ފެހެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,051,323                                           -                                     -                                -                               4,051,323 ބ.ފެހެންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

12,367,791                           -                                -                                     -                                           12,367,791                           

ހިނގަމުންދާ                                      3,582                                           -                                     -                                -                                      3,582 ބ.ގޮއިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                            11,619,209                                           -                                     -                                -                             11,619,209 ބ.ގޮއިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ބ.ގޮއިދޫ ސްކޫލް ސްޓާފްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ބ.ގޮއިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ބ.ގޮއިދޫ ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ބ.ގޮއިދޫ - ބ.ފެހެންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

15,029,580                           8,975,579                   -                                     -                                           6,054,001                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    6,733,052                               6,733,052 ބ.މާޅޮސް ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              6,054,001                                           -                                     -                                -                               6,054,001 ބ.މާޅޮސް ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    2,242,527                               2,242,527 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ބ.މާޅޮސް ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

2,592,582                             -                                -                                     -                                           2,592,582                             

ރިޓެންޝަން                                 239,677                                           -                                     -                                -                                  239,677 ބ.އޭދަފުށި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ރިޓެންޝަން                              1,957,905                                           -                                     -                                -                               1,957,905 ބ.އޭދަފުށި މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ބ.އޭދަފުށި ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ބ.އޭދަފުށި ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

9,539,573                             3,518,789                   -                                     -                                           6,020,784                             

ހިނގަމުންދާ                              3,389,709                                           -                                     -                                -                               3,389,709 ބ.ހިތާދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮއްޓާއި އެއްގަމު ތޮށި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,518,789                               3,518,789 ބ.ހިތާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ބ.ހިތާދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              2,556,075                                           -                                     -                                -                               2,556,075 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ބ.ހިތާދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,134,453                             2,212,485                   -                                     -                                           4,921,968                             

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ބ.ކުޑަރިކިލު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,421,968                                           -                                     -                                -                               4,421,968 ބ.ކުޑަރިކިލު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    2,212,485                               2,212,485 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ބ.ކުޑަރިކިލު ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

15,410,460                           -                                -                                     -                                           15,410,460                           

ހިނގަމުންދާ                              7,665,210                                           -                                     -                                -                               7,665,210 ބ.ކަމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ބ.ކަމަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ބ.ކަމަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,620,250                                           -                                     -                                -                               6,620,250 ބ.ކަމަދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

6,881,403                             2,397,750                   -                                     -                                           4,483,653                             

ހިނގަމުންދާ                              1,919,432                                           -                                     -                                -                               1,919,432 ނޑު އަދި ހޭންޑްބޯލް ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން ބ.ކެންދޫ ޓަރފް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ބ.ކެންދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 617,851                                           -                                     -                                -                                  617,851 ބ.ކެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޓެންޑަރިންގ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ބ.ކެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަދި ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ބ.ކެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    2,250,000                               2,250,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ބ.ކެންދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       147,750                                  147,750 ބ.ކެންދޫ ކުނި މެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

5,467,698                             -                                -                                     -                                           5,467,698                             

އަލަށްފަށާ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ބ.ކިހާދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 ބ.ކިހާދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް އަދި ވަށާފާރު އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,687,698                                           -                                     -                                -                               4,687,698 ބ.ކިހާދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

4,822,644                             563,245                      -                                     -                                           4,259,399                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       563,245                                  563,245 ބ.ދޮންފަނު ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,259,399                                           -                                     -                                -                               4,259,399 ބ.ދޮންފަނު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,934,899                             1,139,868                   -                                     -                                           6,795,031                             

ހިނގަމުންދާ                              1,917,516                                           -                                     -                                -                               1,917,516 ނޑު ތަރައްޤީކުރުން ބ.ދަރަވަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 422,515                                           -                                     -                                -                                  422,515 ބ.ދަރަވަންދޫ އިމަރޖެންސީ މެޑިކަލް ސަރވިސް ސެންޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ބ.ދަރަވަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ބ.ދަރަވަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              4,200,000                                           -                                     -                                -                               4,200,000 ބ.ދަރަވަންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    1,139,868                               1,139,868 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ބ.ދަރަވަންދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

45,921,155                           54,776                        -                                     -                                           45,866,379                           

ހިނގަމުންދާ                            11,609,668                                           -                                     -                                -                             11,609,668 ޅ.ހިންނަވަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                          54,776                                    54,776 ޅ.ހިންނަވަރު ކުނިމެނޭޖްކުރާ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                 389,488                                           -                                     -                                -                                  389,488 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ޅ.ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                            17,567,235                                           -                                     -                                -                             17,567,235 ޅ.ހިންނަވަރު އައު ހޮސްޕިޓަލް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              2,000,000                                           -                                     -                                -                               2,000,000 ޒޯން 2 މެނޭޖްމަންޓް އޮފީސް އަދި ވެއަރ ހައުން ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,020,000                                           -                                     -                                -                               1,020,000 ނޑުގައި ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އާއި ރޮސްޓަމް ޤާއިމްކުރުން ޅ.ހިންނަވަރު ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 880,118                                           -                                     -                                -                                  880,118 ޅ.ހިންނަވަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އެވޯޑުކުރެވިފައި                            12,204,870                                           -                                     -                                -                             12,204,870 ޅހ.ހިންނަވަރު މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ޅ.ހިންނަވަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



7,243,255                             -                                -                                     -                                           7,243,255                             

ހިނގަމުންދާ                                 715,149                                           -                                     -                                -                                  715,149 ޅ.ނައިފަރު ފަޔަރ ސްޓޭޝަން ވެހިކަލް ގަރާޖް އެކްސްޓެންޝަން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                 853,160                                           -                                     -                                -                                  853,160 ޅ.ނައިފަރު ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ހިނގަމުންދާ                              3,055,786                                           -                                     -                                -                               3,055,786 ޅ.ނައިފަރުގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 713,369                                           -                                     -                                -                                  713,369 ޅ.ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހް 10 ކްލާސްރޫމާއި ސްޓާފް ރޫމް އަދި އޭވީ ރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 293,373                                           -                                     -                                -                                  293,373 ޅ.ނައިފަރު ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އަލަށްފަށާ                                 682,418                                           -                                     -                                -                                  682,418 ޅ.ނައިފަރު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 630,000                                           -                                     -                                -                                  630,000 ޅ.ނައިފަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 ޅ.ނައިފަރު މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

6,792,423                             1,126,490                   -                                     -                                           5,665,933                             

ހިނގަމުންދާ                                 501,859                                           -                                     -                                -                                  501,859 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ޅ.ކުރެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,126,490                               1,126,490 ޅ.ކުރެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 434,485                                           -                                     -                                -                                  434,485 ޅ.ކުރެންދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އަލަށްފަށާ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ޅ.ކުރެންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              2,625,756                                           -                                     -                                -                               2,625,756 ޅ.ކުރެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ޅ.ކުރެންދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                              1,023,833                                           -                                     -                                -                               1,023,833 ޅ.ކުރެންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ 

1
ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

12,250,621                           699,609                      -                                     -                                           11,551,012                           

ހިނގަމުންދާ                            10,745,272                                           -                                     -                                -                             10,745,272 ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       699,609                                  699,609 ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 231,392                                           -                                     -                                -                                  231,392 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 299,348                                           -                                     -                                -                                  299,348 ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163



އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ޅ.އޮޅުވެލިފުށި ސްކޫލުގެ 8 ކްލާސްރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

9,070,650                             1,887,153                   -                                     -                                           7,183,497                             

ހިނގަމުންދާ                              1,901,222                                           -                                     -                                -                               1,901,222 ނޑު އެޅުން ކ.ކާށިދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,887,153                               1,887,153 ކ.ކާށިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,754,391                                           -                                     -                                -                               1,754,391 ކ.ކާށިދޫގައި އައު ސުކޫލެއް ގާއިމުކުރުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 800,000                                           -                                     -                                -                                  800,000 ކ.ކާށިދޫ ނެރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,152,884                                           -                                     -                                -                               1,152,884 ކ.ކާށިދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ކ.ކާށިދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ކ.ކާށިދޫ އެއްގަމުތޮށި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

5,955,135                             -                                -                                     -                                           5,955,135                             

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,955,135                                           -                                     -                                -                               5,955,135 ކ.ގާފަރު ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                              1,000,000                                           -                                     -                                -                               1,000,000 N/A# މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

9,107,383                             -                                -                                     -                                           9,107,383                             

ހިނގަމުންދާ                                      3,500                                           -                                     -                                -                                      3,500 ކ.ދިއްފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              1,906,643                                           -                                     -                                -                               1,906,643 ނޑު ތަރައްޤީކުރުން ކ.ދިއްފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ކ.ދިއްފުށި ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް އަދި ސެން ކްލާސްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 363,750                                           -                                     -                                -                                  363,750 ކ.ދިއްފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,383,490                                           -                                     -                                -                               6,383,490 ކ.ދިއްފުށި ބިން ހިއްކައި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

18,931,663                           2,478,231                   -                                     6,592,584                             9,860,848                             



ހިނގަމުންދާ                                      3,447                                           -                                     -                                -                                      3,447 ކ.ތުލުސްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ކ.ތުލުސްދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                          -                               6,592,584                                     -                                -                               6,592,584 ކ.ތުލުސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ކ.ތުލުސްދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ކ.ތުލުސްދޫ ޕޮލިޓެކްނިކް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  1129

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              9,012,401                                           -                                     -                                -                               9,012,401 ކ.ތުލުސްދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    2,478,231                               2,478,231 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ކ.ތުލުސްދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

5,389,451                             -                                -                                     -                                           5,389,451                             

ހިނގަމުންދާ                                 945,545                                           -                                     -                                -                                  945,545 ކ.ހުރާ ސްކޫލްގެ 6 ކްލާސް ރޫމުގެ 2 ބުރި އިމާރަތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                              1,812,940                                           -                                     -                                -                               1,812,940 ކ.ހުރާ ބިން ހިއްކުން އަދި ބޮޑުހިލަ ޖެހުން - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 270,966                                           -                                     -                                -                                  270,966 ކ.ހުރާ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              1,800,000                                           -                                     -                                -                               1,800,000 ކ.ހުރާ ކޭމްޕްސައިޓް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ކ.ހުރާ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 360,000                                           -                                     -                                -                                  360,000 ކ.ހުރާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

18,298,854                           8,227,245                   -                                     -                                           10,071,609                           

ހިނގަމުންދާ                              1,442,772                                           -                                     -                                -                               1,442,772 އައްސޭރި ޖަލުގެ ރިހެބިލިޓޭޝަން އިންފުރާސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވަށާފާރު ތަރައްގީކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 1025

ހިނގަމުންދާ                              1,254,647                                           -                                     -                                -                               1,254,647 ކ.ހިންމަފުށި ޑްރަގް އޮފެންޑާސް ރިމާންޑް ސެންޓަރ ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 1192

ހިނގަމުންދާ                              5,796,470                                           -                                     -                                -                               5,796,470 ކ.ހިންމަފުށި ބަނދަރު ހެދުން - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    8,027,245                               8,027,245 ކ.ހިންމަފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގައި މެޑިކަލް ސެންޓަރެއް އިމާރާތް ކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 1025

އަލަށްފަށާ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 ކ.ހިންމަފުށި އައްސޭރި ޖަލުގެ ޖުވެނައިލް ފެސިލިޓީގެ ފޭސް 2 ތަރައްޤީކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 1025

އަލަށްފަށާ                                 402,720                                           -                                     -                                -                                  402,720 އައްސޭރި ޖަލުގައި ގޭޓް ހައުސްއެއް އިމާރާތްކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 1025

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ކ.ހިންމަފުށި ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       200,000                                  200,000 ކ.ހިންމަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

5,550,018                             1,755,548                   -                                     -                                           3,794,470                             

ހިނގަމުންދާ                              2,788,104                                           -                                     -                                -                               2,788,104 ކ.ގުޅި ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,755,548                               1,755,548 ކ.ގުޅީގައި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   46,816                                           -                                     -                                -                                    46,816 ނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ރިޓެންޝަން                                 134,550                                           -                                     -                                -                                  134,550 ނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން  ކ.ގުޅި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 825,000                                           -                                     -                                -                                  825,000 ކ.ގުޅީ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

13,144,100                           -                                -                                     -                                           13,144,100                           

ހިނގަމުންދާ                                 780,669                                           -                                     -                                -                                  780,669 ކ.މާފުށި ޖަލުގެ ޔުނިޓް-09 އަޕްގުރޭޑްކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 1025

ރިޓެންޝަން                              1,399,999                                           -                                     -                                -                               1,399,999 މާފުށީ ޖަލުގައި ހައި ސެކިއުރިޓީ ވިންގެއް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 1016

ރިޓެންޝަން                                   17,500                                           -                                     -                                -                                    17,500 ކ.މާފުށި ރިހިބިލިޓޭޝަން ވޯކްޝޮޕް އިމާރާތް ނިންމުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 1025

ރިޓެންޝަން                                   95,130                                           -                                     -                                -                                    95,130 ކ.މާފުށީ ޖަލުގެ ޕެރިމީޓަރ ސެކިއުރިޓީ ވޯލެއް ބިނާކުރުން މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 1025

ރިޓެންޝަން                                 129,934                                           -                                     -                                -                                  129,934 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ކ.މާފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                              6,448,368                                           -                                     -                                -                               6,448,368 ކ.މާފުށި ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ކ. މާފުށި ޖަލު މަންޑޭލާ ރޫލްސްގައި ބަޔާންކުރާ މިންގަޑުތަކާއި އެއްގޮތަށް މާފުށި ޖަލުގެ ޤައިދީން ބައިތިއްބާ ޔުނިޓް އަލަށްފަށާ                                 285,000                                           -                                     -                                -                                  285,000 މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް 1025

އަލަށްފަށާ                              3,787,500                                           -                                     -                                -                               3,787,500 ކ.މާފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ކ.މާފުށި ސްކޫލް އިމާރާތް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

10,731,924                           -                                -                                     -                                           10,731,924                           

ރިޓެންޝަން                                   78,842                                           -                                     -                                -                                    78,842 ނޑުގައި ސަބްބޭސް ގާއިމްކުރުން ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 129,934                                           -                                     -                                -                                  129,934 ނޑުގައި ޓަރފް އެޅުން  ކ.ގުރައިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                              4,924,498                                           -                                     -                                -                               4,924,498 ކ.ގުރައިދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,200,000                                           -                                     -                                -                               1,200,000 ކ.ގުރައިދޫ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންގެ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ކ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              3,057,084                                           -                                     -                                -                               3,057,084 ކ.ގުރައިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,141,566                                           -                                     -                                -                               1,141,566 ކ.ގުރައިދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

1,792,901                             -                                -                                     -                                           1,792,901                             

ހިނގަމުންދާ                                 499,071                                           -                                     -                                -                                  499,071 ވިލިމާލެ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ރިޓެންޝަން                                   28,830                                           -                                     -                                -                                    28,830 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ވިލިމާލެ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ވިލިމާލެ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ވިލިމާލެ މުހިއްޔިއްދީން ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 170,000                                           -                                     -                                -                                  170,000 ވިލިމާލޭ ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027



210,300,466                         -                                -                                     120,290,071                         90,010,395                           

ހިނގަމުންދާ                              9,877,767                                           -                                     -                                -                               9,877,767 ހުޅުމާލޭގައި އިމާރާތްކުރާ އައު ސްކޫލް އިމާރާތް މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1063

ހިނގަމުންދާ                              1,951,673                                           -                                     -                                -                               1,951,673 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުގައި ގާއިމްކުރެވިފައިވާ 6 ބުރީގެ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުން ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް 1188

ހިނގަމުންދާ                              1,115,242                                           -                                     -                                -                               1,115,242 ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލް އޮފްތަލްމިކް އަދި ޖެނެރަލް އޮޕަރޭޝަން ތިއޭޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް ހުޅުމާލޭ ހޮސްޕިޓަލް 1188

ހިނގަމުންދާ                            10,360,963                                           -                                     -                                -                             10,360,963 އެމް.އެން.ޕީ.އައި. އޮފީސް އިމާރާތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                             81,890,109                                     -                                -                             81,890,109 ހުޅުމާލޭ އައިލަންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 1272

އަލަށްފަށާ                                          -                               2,004,358                                     -                                -                               2,004,358 ހުޅުމާލެ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                            18,952,500                                           -                                     -                                -                             18,952,500 ޕޮލްކޯ ހައުސިންގ ފްލެޓްސް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 ހުޅުމާލޭގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  1129

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              7,398,750                                           -                                     -                                -                               7,398,750 ހުޅުމާލޭގައި އެންޑީއޭގެ ވެލްނަސް މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 1192

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              3,000,000                                           -                                     -                                -                               3,000,000 ހުޅުމާލޭގައި ބިދޭސީންގެ އެކަމޮޑޭޝަން ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 1202

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ހުޅުމާލޭގައި ފުޓުބޯޅަ ޓްރޭނިންގ ސްކޫލެއް ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                             36,395,604                                     -                                -                             36,395,604 ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                            30,000,000                                           -                                     -                                -                             30,000,000 އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް އިމާރާތް  އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް 1243

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,000,000                                           -                                     -                                -                               4,000,000 ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ރިހެބިލިޓޭޝަން ޚިދުމަތްދޭ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,553,500                                           -                                     -                                -                               1,553,500 ހުޅުމާލޭ އަމާން ހިޔާ ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

818,514,387                         3,734,280                   95,197,241                      611,668,176                         107,914,690                        

އަލަށްފަށާ                              5,516,667                                           -                                     -                                -                               5,516,667 ހުޅުމާލޭ އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              5,516,667                                           -                                     -                                -                               5,516,667 ހުޅުމާލޭ އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              5,516,667                                           -                                     -                                -                               5,516,667 ހުޅުމާލޭ އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              3,000,000                                           -                                     -                                -                               3,000,000 ހުޅުމާލޭ އަލަށް އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޫލް 4 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              5,043,750                                           -                                     -                                -                               5,043,750 ހުޅުމާލޭ އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސީއެޗް އެސް އީ ބީ ބްލޮކް (ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              3,628,530                                           -                                     -                                -                               3,628,530 އީ.އެމް.އެސް.ކޯލްސެންޓަރ ޢިމާރާތް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       490,080                                  490,080 ވައިގެ ފެންވަރު ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 މާލެ ޖަލު ބަދަލުކުރުމާއި ހުޅުމާލޭ ޖަލު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 1016

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              8,167,080                                           -                                     -                                -                               8,167,080 ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                          543,284,735                                     -                                -                          543,284,735 ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 293,705                                           -                                     -                                -                                  293,705 ބްލަޑް ބޭންކް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

އަލަށްފަށާ                                 606,180                                           -                                     -                                -                                  606,180 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި އޮންކޮލޮޖީ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166



އަލަށްފަށާ                                 419,640                                           -                                     -                                -                                  419,640 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ޓްރާންސްޕްލާންޓް ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

އަލަށްފަށާ                              1,239,480                                           -                                     -                                -                               1,239,480 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގައި ޕަލްމޮނޮލޮޖީ ވޯޑް ޤާއިމް ކުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

އަލަށްފަށާ                                 300,135                                           -                                     -                                -                                  300,135 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗްގެ ފްލޮބޮޓޮމީ ގްރައުންޑް ފްލޯރއަށް ބަދަލުކުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

އަލަށްފަށާ                                          -                                  682,418                                     -                                -                                  682,418 ނޭޝަނަލް ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,815,000                                           -                                     -                                -                               1,815,000 މާލެގައި ޔޫތު އިނޮވޭޝަން ލެބް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,725,000                                           -                                     -                                -                               1,725,000 މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނި އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                             45,494,505                                     -                                -                             45,494,505 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ގަލޮޅު ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 536,286                                           -                                     -                                -                                  536,286 އިންޓެގްރޭޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕަބްލިކް ފެރީ ނެޓްވޯކް (ފޭސް 2 އަދި 3) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    1,237,500                               1,237,500 ޒޯން 4 އަދި 5 ގައި ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ފެސިލިޓީ ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                       14,279,586                                -                             14,279,586 މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އައު އިމާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                 836,432                                           -                                     -                                -                                  836,432 އެފްސީޕީޑީ އިމާރާތުގެ ފިނިޝިން މަސައްކަތްތައް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ހިނގަމުންދާ                              4,260,902                                           -                                     -                                -                               4,260,902 ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލް އިމާރާތް މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1063

ހިނގަމުންދާ                              4,070,997                                           -                                     -                                -                               4,070,997 ސީ.އެޗް.އެސް.އީ 8 ބުރީގެ ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް މާލޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1063

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          4,759,862                                -                               4,759,862 މެޑިކަލް ސްކޫލް ގާއިމުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 1130

ހިނގަމުންދާ                                 562,230                                           -                                     -                                -                                  562,230 އޮލިމްޕަސް ހޯލް ތަރައްގީކުރުން ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް 1211

ހިނގަމުންދާ                                          -                             18,197,802                                     -                                -                             18,197,802 ނެޝަނަލް ނެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                 306,750                                           -                                     -                                -                                  306,750 މާލޭ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              8,585,640                                           -                                     -                                -                               8,585,640 މާލޭ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                            13,940,524                                           -                       76,157,793                                -                             90,098,317 ގްރޭޓަރ މާލެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓް (މާލެ-ތިލަފުށި ބްރިޖް) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 334,573                                           -                                     -                                -                                  334,573 ސްޓޯމްވޯޓަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް މެއިންޓެނަންސް (މާލެ) - ފޭސް 4  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              1,672,863                                           -                                     -                                -                               1,672,863 މާލޭގައި މިނީ ބަސް ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން 1530

ރިޓެންޝަން                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ހ.ފޯވިންޑްގައި 10 ބުރީގެ އިމާރާތެއް އެޅުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ރިޓެންޝަން                                 135,645                                           -                                     -                                -                                  135,645 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ހޮސްޕިޓަލްގެ ބެކް ހައުސް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

ރިޓެންޝަން                                   79,771                                           -                                     -                                -                                    79,771 އައި.ޖީ.އެމް.އެޗް ލޯންޑްރީ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

ރިޓެންޝަން                                 146,374                                           -                                     -                                -                                  146,374 އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް އޯބީޖީ ކޮންސަލްޓޭޝަން / އާރް އެޗް ސީ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

ރިޓެންޝަން                                 138,558                                           -                                     -                                -                                  138,558 އައ.ޖީ.އެމް.އެޗް ސީ.އެސް.އެސް.ޑީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

ރިޓެންޝަން                                   74,368                                           -                                     -                                -                                    74,368 ރޑް މެންޓަލް ހެލްތް ވާ އިންދިރާ ގާންދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1166

ރިޓެންޝަން                                 417,056                                           -                                     -                                -                                  417,056 މާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 846,758                                           -                                     -                                -                                  846,758 ކިންގް ސަލްމާން މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   36,000                                           -                                     -                                -                                    36,000 ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ ރެނޮވޭޝަން މަސައްކަތް - ރެސިޑެންޓް އިންޖިނިއަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 109,462                                           -                                     -                                -                                  109,462 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އައު އިމާރާތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ 1242



އަލަށްފަށާ                                          -                               2,004,358                                     -                                -                               2,004,358 ނެޝަނަލް ބާސްކެޓްބޯލް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                               2,004,358                                     -                                -                               2,004,358 ނެޝަނަލް ޓޭބަލް ޓެނިސް ސެންޓަރު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              3,000,000                                           -                                     -                                -                               3,000,000 މާލޭގައި 2 ޕާކިންގެ އިމާރާތް ތަރައްގީކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    1,481,700                               1,481,700 މާލޭގައި އެމްބިއެންޓް އެއަރކޮލިޓީ މޮނިޓަރިންގ ސްޓޭޝަނެއް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޓެންޑަރިންގ                              5,000,000                                           -                                     -                                -                               5,000,000 މާލޭ ކޯޓު ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް 1012

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,000,000                                           -                                     -                                -                               1,000,000 ޖޮއިންޓް އިންޓަރ އޭޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ދަމަނަވެށި އަދި އެމް.ބީ.އެސް އިމާރާތް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 375,000                                           -                                     -                                -                                  375,000 ނޑު ތަރައްގީކުރުން މާލެ ހެންވޭރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 މާލެ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން މާލެ ގަލޮޅު ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,800,000                                           -                                     -                                -                               1,800,000 ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަޙައްދުގައި ހިމެނޭ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒުތަށް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 މާލެ ހިޔާ މަރާމާތުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 ސިނަމާލެ ފްލެޓްތައް މަރާމާތުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       525,000                                  525,000 މާލޭ ޒިކުރާ މިސްކިތް ވަގުތީ އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު އިމާރާތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,600,000                                           -                                     -                                -                               5,600,000 ޑިޖިޓަލް ޓެރެސްޓީރިއަލް ނެޓްވޯރކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ލޯކަލް ކޮމްޕޮނަންޓް) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 1272

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,110,000                                           -                                     -                                -                               1,110,000 މާލޭގައި ޑޭ ކެއަރ ސެންޓަރެއް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

8,571,049                             -                                -                                     -                                           8,571,049                             

ހިނގަމުންދާ                                 776,585                                           -                                     -                                -                                  776,585 ނޑު ތަރައްގީކުރުން އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              2,198,934                                           -                                     -                                -                               2,198,934 އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              3,734,116                                           -                                     -                                -                               3,734,116 އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 198,914                                           -                                     -                                -                                  198,914 އއ.ބޮޑުފުޅަދޫގައި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

އަލަށްފަށާ                              1,462,500                                           -                                     -                                -                               1,462,500 އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 125,000                                           -                                     -                                -                                  125,000 އއ.ބޮޑުފުޅަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 އއ.ބޮޑުފޮޅަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



14,475,965                           8,179,683                   -                                     -                                           6,296,282                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    5,277,316                               5,277,316 އއ.މަތިވެރި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,118,617                               2,118,617 އއ.މަތިވެރީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 އއ.މަތިވެރި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 އއ.މަތިވެރި ބަނދަރު މަރާމާތާއި ލައިޓު ޖެހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,994,912                                           -                                     -                                -                               1,994,912 އއ.މަތިވެރި ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 އއ.މަތިވެރި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަދި 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       783,750                                  783,750 އއ.މަތިވެރި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

5,861,489                             1,137,472                   -                                     -                                           4,724,017                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,137,472                               1,137,472 އއ.ފެރިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 281,386                                           -                                     -                                -                                  281,386 އއ.ފެރިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން އއ.ފެރިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              3,002,631                                           -                                     -                                -                               3,002,631 އއ.ފެރިދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 390,000                                           -                                     -                                -                                  390,000 އއ.ފެރިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

11,939,668                           -                                -                                     -                                           11,939,668                           

ހިނގަމުންދާ                              2,168,984                                           -                                     -                                -                               2,168,984 އއ.މާޅޮހު ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              8,364,314                                           -                                     -                                -                               8,364,314 އއ.މާޅޮސް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 އއ.މާޅޮސް ހެލްތް ސެންޓަރ އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 525,000                                           -                                     -                                -                                  525,000 ނޑުގައި ވިނަ އިންދާ އިތުރަށް ތަރައްޤީކުރުން އއ.މާޅޮސް ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 330,000                                           -                                     -                                -                                  330,000 އއ.މާޅޮސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

13,215,783                           8,960,957                   -                                     -                                           4,254,826                             

ހިނގަމުންދާ                                 683,086                                           -                                     -                                -                                  683,086 ނޑު ޤާއިމުކުރުން އއ.ހިމަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    8,960,957                               8,960,957 އއ.ހިމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 108,000                                           -                                     -                                -                                  108,000 އއ.ހިމަންދޫ ވޮލީކޯޓު ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން އއ.ހިމަންދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 އއ.ހިމަންދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމުގެ 3 ބުރި އިމާރާތާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                                 938,740                                           -                                     -                                -                                  938,740 އއ.ހިމަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 އއ.ހިމަންދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

19,205,444                           -                                -                                     -                                           19,205,444                           

ހިނގަމުންދާ                              1,914,571                                           -                                     -                                -                               1,914,571 ނޑު ތަރައްޤީކުރުން އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              8,224,659                                           -                                     -                                -                               8,224,659 އއ.ތޮއްޑޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 823,296                                           -                                     -                                -                                  823,296 އއ.ތޮއްޑޫގައި 12 ކްލާސްރޫމާއި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                              1,000,000                                           -                                     -                                -                               1,000,000 އއ.ތޮއްޑޫ ބެޑްމިންޓަން ހޯލް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 345,000                                           -                                     -                                -                                  345,000 ނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުން އއ.ތޮއްޑޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 783,750                                           -                                     -                                -                                  783,750 އއ.ތޮއްޑޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,114,168                                           -                                     -                                -                               6,114,168 އއ.ތޮއްޑޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

16,534,872                           821,748                      -                                     10,680,722                           5,032,402                             

ހިނގަމުންދާ                                 198,291                                           -                                     -                                -                                  198,291 އއ.ރަސްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       821,748                                  821,748 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން  އއ.ރަސްދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 259,111                                           -                                     -                                -                                  259,111 ނޑު ތަރައްގީކުރުން އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                             10,680,722                                     -                                -                             10,680,722 އއ.ރަސްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން އއ.ރަސްދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 އއ.ރަސްދޫ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 އއ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

18,595,244                           -                                -                                     -                                           18,595,244                           

ހިނގަމުންދާ                                 338,227                                           -                                     -                                -                                  338,227 ނޑު ލައިޓް ގާއިމްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އއ.އުކުޅަސް ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              1,994,912                                           -                                     -                                -                               1,994,912 އއ.އުކުޅަސް ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,262,500                                           -                                     -                                -                               1,262,500 އއ.އުކުޅަސް ބަނދަރު ފެރީ ޓަރމިނަލް ތޮށި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              2,000,000                                           -                                     -                                -                               2,000,000 ޒޯން 3 މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރ ޤާއިމް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              3,787,500                                           -                                     -                                -                               3,787,500 އއ.އުކުޅަސް ބައު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 729,000                                           -                                     -                                -                                  729,000 އއ.އުކުޅަސް ބޮޑު މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 އއ.އުކުޅަސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 އއ.އުކުޅަސް ސްކޫލް 8 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,958,105                                           -                                     -                                -                               5,958,105 އއ.އުކުޅަސް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

12,217,122                           1,628,590                   -                                     -                                           10,588,532                           

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,628,590                               1,628,590 އދ.ފެންފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              4,472,120                                           -                                     -                                -                               4,472,120 އދ.ފެންފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 316,412                                           -                                     -                                -                                  316,412 ނޑު ތަރައްގީކުރުން އދ.ފެންފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 އދ.ފެންފުށީ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,200,000                                           -                                     -                                -                               5,200,000 އދ. ފެންފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

17,954,216                           -                                -                                     6,592,584                             11,361,632                           

ހިނގަމުންދާ                                 562,004                                           -                                     -                                -                                  562,004 ނޑު ތަރައްގީކުރުން އދ.މާމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                            10,599,628                                           -                                     -                                -                             10,599,628 އދ. މާމިގިލި މަގު ހެދުން (ރިންގް ރޯޑް) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                               6,592,584                                     -                                -                               6,592,584 އދ.މާމިގިލި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 އދ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ އައު އިމާރާތް (ކްލާސްރޫމް، މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް، އޭވީ ރޫމް)  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

9,474,114                             3,594,607                   -                                     -                                           5,879,507                             

ހިނގަމުންދާ                              5,575,757                                           -                                     -                                -                               5,575,757 އދ.ހަންޏާމީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,048,828                               3,048,828 އދ.ހަންޏާމީދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                       545,779                                  545,779 އދ.ހަންޏާމީދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 303,750                                           -                                     -                                -                                  303,750 އދ.ހަންޏާމީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

9,999,435                             9,957,613                   -                                     -                                           41,822                                  

ހިނގަމުންދާ                                   41,822                                           -                                     -                                -                                    41,822 ނޑު ގާއިމުކުރުން އދ.ކުނބުރުދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    6,209,594                               6,209,594 އދ.ކުނބުރުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,748,019                               3,748,019 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އދ.ކުނބުރުދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

6,868,343                             200,000                      -                                     -                                           6,668,343                             

ރިޓެންޝަން                                 573,148                                           -                                     -                                -                                  573,148 އދ.މަހިބަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062



ރިޓެންޝަން                                   95,195                                           -                                     -                                -                                    95,195 އދ.މަހިބަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,000,000                                           -                                     -                                -                               6,000,000 އދ.މަހިބަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       200,000                                  200,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އދ.މަހިބަދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

9,622,702                             9,092,702                   -                                     -                                           530,000                                

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,402,195                               1,402,195 އދ.އޮމަދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,547,235                               1,547,235 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އދ.އޮމަދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 330,000                                           -                                     -                                -                                  330,000 އދ.އޮމަދޫ ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 އދ.އޮމަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    6,143,272                               6,143,272 އދ.އޮމަދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

7,106,691                             -                                -                                     -                                           7,106,691                             

ހިނގަމުންދާ                              5,945,745                                           -                                     -                                -                               5,945,745 އދ.މަންދޫ ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 110,946                                           -                                     -                                -                                  110,946 އދ.މަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ގާއިމްކުރުން އދ.މަންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

9,113,409                             2,703,577                   1,420,250                        -                                           4,989,582                             

ހިނގަމުންދާ                                 555,078                                           -                                     -                                -                                  555,078 އދ.ދަނގެތި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,703,577                               2,703,577 އދ.ދަނގެތީގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          1,420,250                                -                               1,420,250 އދ.ދަނގެތި މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 އދ.ދަނގެތި ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 އދ.ދަނގެތީ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 އދ.ދަނގެތި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 އދ.ދަނގެތީ ބޭރުތޮށީގެ އެތެރެ ފަރާތަށް ދޯނި ގާތްކުރެވޭ ގޮތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

11,029,869                           2,250,000                   -                                     -                                           8,779,869                             

ރިޓެންޝަން                                 153,154                                           -                                     -                                -                                  153,154 އދ.ދިގުރަށު ލެބޯޓަރީ އިކްވިޕްމަންޓް ގަތުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 އދ.ދިގުރަށު ސްކޫލް 03 ބުރި އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              6,054,001                                           -                                     -                                -                               6,054,001 އދ.ދިގުރަށް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    2,250,000                               2,250,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އދ.ދިގުރަށް ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              1,072,714                                           -                                     -                                -                               1,072,714 އދ.ދިގުރަށް މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

5,028,134                             3,769,783                   -                                     -                                           1,258,351                             

ރިޓެންޝަން                              1,258,351                                           -                                     -                                -                               1,258,351 އދ.ދިއްދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    3,769,783                               3,769,783 އދ.ދިއްދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

7,095,112                             5,475,112                   -                                     -                                           1,620,000                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    5,475,112                               5,475,112 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ވ.ފުލިދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 525,000                                           -                                     -                                -                                  525,000 ވ.ފުލިދޫ ލަފާ ފުރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ވ.ފުލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ވ.ފުލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

5,992,770                             -                                -                                     -                                           5,992,770                             

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,992,770                                           -                                     -                                -                               5,992,770 ވ.ތިނަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

13,145,855                           3,075,450                   -                                     6,592,584                             3,477,821                             

ހިނގަމުންދާ                              1,277,658                                           -                                     -                                -                               1,277,658 ވ.ފެލިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 955,163                                           -                                     -                                -                                  955,163 ވ.ފެލިދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                               6,592,584                                     -                                -                               6,592,584 ވ.ފެލިދޫ އައު ހޮސްޕިޓަލް އިމަރާތް   މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ވ.ފެލިދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ވ.ފެލިދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    3,075,450                               3,075,450 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ވ.ފެލިދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

15,432,965                           6,407,664                   -                                     -                                           9,025,301                             

ހިނގަމުންދާ                              1,658,992                                           -                                     -                                -                               1,658,992 ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              1,524,760                                           -                                     -                                -                               1,524,760 ވ.ކެޔޮދޫ ސްކޫލްގެ 2 ބުރީ އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                 446,097                                           -                                     -                                -                                  446,097 ވ.ކެޔޮދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ހިނގަމުންދާ                                 560,948                                           -                                     -                                -                                  560,948 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ވ.ކެޔޮދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    6,407,664                               6,407,664 ވ.ކެޔޮދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ވ.ކެޔޮދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ވ.ކެޔޮދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

5,774,348                             4,335,601                   -                                     -                                           1,438,747                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       774,283                                  774,283 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ވ.ރަކީދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,063,747                                           -                                     -                                -                               1,063,747 ވ.ރަކީދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 100,000                                           -                                     -                                -                                  100,000 ވ.ރަކީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ވ.ރަކީދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    3,561,318                               3,561,318 ވ. ރަކީދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ވ.ރަކީދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

10,892,005                           -                                -                                     -                                           10,892,005                           

އަލަށްފަށާ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 މ.ރަތްމަންދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޓެންޑަރިންގ                              3,109,292                                           -                                     -                                -                               3,109,292 މ.ރަތްމަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              7,032,713                                           -                                     -                                -                               7,032,713 މ.ރަތްމަންދޫ ފާލަން ހެދުން އަދި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

7,578,241                             -                                -                                     -                                           7,578,241                             

ހިނގަމުންދާ                              4,556,945                                           -                                     -                                -                               4,556,945 މ.ވޭވަށު ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              2,436,296                                           -                                     -                                -                               2,436,296 މ.ވޭވަށް ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 225,000                                           -                                     -                                -                                  225,000 މ.ވޭވަށު ސްކޫލް 02 ކްލާސްރޫމް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 360,000                                           -                                     -                                -                                  360,000 މ.ވޭވަށު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

8,660,209                             2,301,772                   -                                     -                                           6,358,437                             

ހިނގަމުންދާ                              3,919,484                                           -                                     -                                -                               3,919,484 މ.މުލި ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              1,366,385                                           -                                     -                                -                               1,366,385 މ.މުލި އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 622,568                                           -                                     -                                -                                  622,568 މ.މުލީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    2,301,772                               2,301,772 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން މ.މުލި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 މ.މުލި އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކިރަށްރަށުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

9,953,559                             152,274                      -                                     -                                           9,801,285                             

ހިނގަމުންދާ                              1,597,279                                           -                                     -                                -                               1,597,279 ނޑު ތަރައްގީކުރުން މ.ދިއްގަރު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              5,576,209                                           -                                     -                                -                               5,576,209 މ.ދިއްގަރު ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       152,274                                  152,274 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތް ކުރުން  މ.ދިއްގަރު ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 މ.ދިއްގަރު ސްކޫލް އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 732,797                                           -                                     -                                -                                  732,797 މ.ދިއްގަރު ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 މ.ދިއްގަރު ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 މ.ދިއްގަރު ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,326,650                             200,000                      -                                     -                                           7,126,650                             

އަލަށްފަށާ                                 375,000                                           -                                     -                                -                                  375,000 މ.މަޑުއްވަރީ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމާއި ގުދަން އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 މ.މަޑުއްވަރި ސިއްހީ މަރުކަޒު ވަށާފާރު ރޭނުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,601,650                                           -                                     -                                -                               6,601,650 މ.މަޑުއްވަރި ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       200,000                                  200,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން މ.މަޑުއްވަރި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

21,316,821                           1,913,498                   -                                     -                                           19,403,323                           

ހިނގަމުންދާ                              6,059,769                                           -                                     -                                -                               6,059,769 މ.މުލައް ބަނދަރު ބޮޑުކުރުމާއި ނެރުފައިކަށި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,913,498                               1,913,498 މ.މުލައް ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 225,482                                           -                                     -                                -                                  225,482 މ.މުލައް ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން މ.މުލައް ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އެވޯޑުކުރެވިފައި                            10,623,072                                           -                                     -                                -                             10,623,072 މ.މުލައް މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 މ.މުލަކު ސްކޫލްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 މ.މުލައް ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 މ.މުލައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

8,569,959                             3,693,165                   -                                     -                                           4,876,794                             

ހިނގަމުންދާ                                      4,226                                           -                                     -                                -                                      4,226 މ.ނާލާފުށި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              2,677,568                                           -                                     -                                -                               2,677,568 މ.ނާލާފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 މ.ނާލާފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 މ.ނާލާފުށި ސްކޫލްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    3,693,165                               3,693,165 މ.ނާލާފުށީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,095,000                                           -                                     -                                -                               1,095,000 މ.މުލި -  މ.ނާލާފުށި ކޯޒްވޭ ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

11,738,849                           2,263,934                   -                                     -                                           9,474,915                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,263,934                               2,263,934 މ.ކޮޅުފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              8,564,822                                           -                                     -                                -                               8,564,822 މ.ކޮޅުފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 710,093                                           -                                     -                                -                                  710,093 މ.ކޮޅުފުށި ސްކޫލްގެ 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 މ.ކޮޅުފުށި މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

16,844,704                           1,776,489                   -                                     -                                           15,068,215                           

ހިނގަމުންދާ                                      4,078                                           -                                     -                                -                                      4,078 ފ.ފީއަލި އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              4,082,220                                           -                                     -                                -                               4,082,220 ފ.ފީއަލި ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              3,548,854                                           -                                     -                                -                               3,548,854 ފ.ފީއަލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,776,489                               1,776,489 ފ.ފީއަލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 115,428                                           -                                     -                                -                                  115,428 ފ.ފީއަލީގައި އައިސްޕްލާންޓް ޤާޢިމް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ފ.ފީއަލީ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 562,500                                           -                                     -                                -                                  562,500 ފ.ފީއަލީ އައިސްޕްލާންޓް ސަރަހައްދު ފާލަން އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 ފ.ފީއަލި އިންޑޯރ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,955,135                                           -                                     -                                -                               5,955,135 ފ.ފީއަލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,607,933                           4,913,297                   -                                     -                                           5,694,636                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    4,913,297                               4,913,297 ފ.ބިލެތްދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 414,636                                           -                                     -                                -                                  414,636 ފ.ބިލެތްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ފ.ބިލެތްދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 480,000                                           -                                     -                                -                                  480,000 ފ.ބިލެތްދޫ ކައުންސިލް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,300,000                                           -                                     -                                -                               4,300,000 ފ.ބިލެތްދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

7,602,565                             2,976,846                   -                                     -                                           4,625,719                             

ހިނގަމުންދާ                                   36,245                                           -                                     -                                -                                    36,245 ފ.މަގޫދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              2,788,104                                           -                                     -                                -                               2,788,104 ފ.މަގޫދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,976,846                               2,976,846 ފ.މަގޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ފ.މަގޫދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ޤާއިމުކުރުން ފ.މަގޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ފ.މަގޫދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

5,705,483                             -                                -                                     -                                           5,705,483                             

ހިނގަމުންދާ                              5,679,233                                           -                                     -                                -                               5,679,233 ފ.ދަރަނބޫދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                   26,250                                           -                                     -                                -                                    26,250 ފ.ދަރަނބޫދޫ އިންޑޯރ ހޯލްގެ މަސައްކަތް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 300,000                                  300,000 ނޑު މަރާމާތުކުރުން ފ.ދަރަނބޫދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

13,587,099                           5,782,100                   -                                     -                                           7,804,999                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,579,491                               3,579,491 ފ.ނިލަންދޫގައި ފެނުގެ ނެޓްވޯރކް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              2,263,940                                           -                                     -                                -                               2,263,940 ފ.ނިލަންދޫ ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރެންސް ސަރވިސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

އަލަށްފަށާ                              3,498,345                                           -                                     -                                -                               3,498,345 ފ.ނިލަންދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ފ.ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    2,202,609                               2,202,609 ފ.ނިލަންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 700,000                                  700,000 ނޑު ޗޭންޖިންގ ރޫމް ޤާއިމުކުރުން ފ.ނިލަންދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ފ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ޓެންޑަރިންގ                              1,072,714                                           -                                     -                                -                               1,072,714 ފ.ނިލަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

8,725,715                             -                                -                                     -                                           8,725,715                             

ހިނގަމުންދާ                              1,737,580                                           -                                     -                                -                               1,737,580 ދ.މީދޫ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                      4,078                                           -                                     -                                -                                      4,078 ދ.މީދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              6,217,641                                           -                                     -                                -                               6,217,641 ދ.މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   91,416                                           -                                     -                                -                                    91,416 ނޑުގެ ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް އިންސްޓޯލްކުރުން ދ.މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ދ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

3,259,504                             -                                -                                     -                                           3,259,504                             

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ނޑިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން ދ.ބަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ނޑިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން ދ.ބަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

7,741,634                             -                                -                                     -                                           7,741,634                             

ހިނގަމުންދާ                              5,795,065                                           -                                     -                                -                               5,795,065 ދ.ރިނބުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,671,569                                           -                                     -                                -                               1,671,569 ދ.ރިނބުދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ދ.ރިނބުދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ދ.ރިނބުދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

9,207,331                             -                                -                                     -                                           9,207,331                             

ހިނގަމުންދާ                              6,156,149                                           -                                     -                                -                               6,156,149 ދ.ހުޅުދެލި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              3,051,182                                           -                                     -                                -                               3,051,182 ދ.ހުޅުދެލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



5,073,465                             -                                -                                     -                                           5,073,465                             

ހިނގަމުންދާ                              2,298,465                                           -                                     -                                -                               2,298,465 ދ.މާއެނބޫދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް ސެން ކްލާސްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ދ.މާއެނބޫދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ދ.މާއެނބޫދޫ އިޖްތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ދ.މާއެނބޫދޫ ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ދ.މާއެނބޫދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

26,207,840                           -                                -                                     -                                           26,207,840                           

ހިނގަމުންދާ                              2,459,108                                           -                                     -                                -                               2,459,108 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކުޑަކުދިންގެ ރެޒިޑެންޝަލް މަރުކަޒު އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 1016

ހިނގަމުންދާ                              1,125,078                                           -                                     -                                -                               1,125,078 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އައު އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ރިޓެންޝަން                                 255,657                                           -                                     -                                -                                  255,657 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                            17,567,235                                           -                                     -                                -                             17,567,235 ދ.ކުޑަހުވަދޫ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,182,418                               1,182,418 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              1,700,000                                           -                                     -                                -                               1,700,000 ދ.ކުޑަހުވަދޫ މަގުތައް ހެދުން - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 493,344                                           -                                     -                                -                                  493,344 ދ.ކުޑަހުވަދޫ 1 ހައުސިންގ ޔުނިޓް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ދ.ކުޑަހުވަދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

11,972,530                           2,263,934                   -                                     -                                           9,708,596                             

ހިނގަމުންދާ                                 976,089                                           -                                     -                                -                                  976,089 ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              2,680,472                                           -                                     -                                -                               2,680,472 ތ.ބުރުނި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,263,934                               2,263,934 ތ.ބުރުނި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ތ.ބުރުނީ ސްކޫލް ވަށާފާރު ރޭނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,902,035                                           -                                     -                                -                               5,902,035 ތ.ބުރުނީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

16,774,501                           1,174,500                   -                                     6,592,584                             9,007,417                             

ހިނގަމުންދާ                                 223,048                                           -                                     -                                -                                  223,048 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ތ.ވިލުފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              7,868,846                                           -                                     -                                -                               7,868,846 ތ.ވިލުފުށި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                               6,592,584                                     -                                -                               6,592,584 ތ.ވިލުފުށި ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 ތ.ވިލުފުށި ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ތ.ވިލުފުށި އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    1,174,500                               1,174,500 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން އަދި މޫދަށް އެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން ތ.ވިލުފުށި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 115,523                                           -                                     -                                -                                  115,523 ތ.ވިލުފުށި ހިނަވާގެ އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

11,540,906                           -                                -                                     -                                           11,540,906                           

ހިނގަމުންދާ                                 780,669                                           -                                     -                                -                                  780,669 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ތ.މަޑިފުށި ބޮޑު ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 317,129                                           -                                     -                                -                                  317,129 ތ.މަޑިފުށި ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ތ.މަޑިފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 661,071                                           -                                     -                                -                                  661,071 ތ.މަޑިފުށި ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ތ.މަޑިފުށި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              6,802,533                                           -                                     -                                -                               6,802,533 ތ.މަޑިފުށި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ތ.މަޑިފުށި ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

23,633,069                           1,159,500                   -                                     -                                           22,473,569                           

ހިނގަމުންދާ                              1,125,911                                           -                                     -                                -                               1,125,911 ތ.ތިމަރަފުށި ސްކޫލް 6 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              7,645,690                                           -                                     -                                -                               7,645,690 ތ.ތިމަރަފުށި މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              5,890,016                                           -                                     -                                -                               5,890,016 ތ.ތިމަރަފުށީގައި 100 ހައުސިންގ ޔުނިޓް އެޅުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 236,952                                           -                                     -                                -                                  236,952 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ތ.ތިމަރަފުށި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ތ.ތިމަރަފުށި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



އަލަށްފަށާ                              6,000,000                                           -                                     -                                -                               6,000,000 ތ.ތިމަރަފުށި ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ތ.ތިމަރަފުށި ހެލްތު ސެންޓަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން އަދި ވަށާފާރު ރޭނުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    1,159,500                               1,159,500 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ތ.ތިމަރަފުށި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

8,790,159                             4,265,113                   -                                     -                                           4,525,046                             

ހިނގަމުންދާ                              1,460,006                                           -                                     -                                -                               1,460,006 ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                 970,040                                           -                                     -                                -                                  970,040 ތ.ވޭމަންޑޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    4,265,113                               4,265,113 ތ.ވޭމަންޑޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 125,000                                           -                                     -                                -                                  125,000 ތ.ވޭމަންޑޫ އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ތ.ވޭމަންޑޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,095,000                                           -                                     -                                -                               1,095,000 ތ.ވޭމަންޑޫ - ތ.ކިނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ތ.ވޭމަންޑޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,304,424                           -                                -                                     682,418                                 9,622,006                             

ހިނގަމުންދާ                              1,465,011                                           -                                     -                                -                               1,465,011 ނޑޫދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް ތ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                      4,167                                           -                                     -                                -                                      4,167 ނޑޫދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން ތ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                 292,751                                           -                                     -                                -                                  292,751 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ނޑޫދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ ތ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              4,590,495                                           -                                     -                                -                               4,590,495 ނޑޫދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން ތ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              3,017,247                                           -                                     -                                -                               3,017,247 ނޑޫދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން ތ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   57,335                                           -                                     -                                -                                    57,335 ނޑޫދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް ތ.ކަ އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ނޑު ތަރައްޤީކުރުން ނޑޫދޫ ފުޓްސަލް ދަ ތ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                                  682,418                                     -                                -                                  682,418 ނޑޫދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން ތ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

5,452,468                             1,195,956                   -                                     -                                           4,256,512                             



ހިނގަމުންދާ                              2,463,798                                           -                                     -                                -                               2,463,798 ތ.ވަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ތ.ވަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    1,195,956                               1,195,956 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ތ.ވަންދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                              1,042,714                                           -                                     -                                -                               1,042,714 ތ.ވަންދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

4,565,464                             -                                -                                     -                                           4,565,464                             

ހިނގަމުންދާ                                      4,167                                           -                                     -                                -                                      4,167 ތ.ހިރިލަންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ތ.ހިރިލަންދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              2,941,297                                           -                                     -                                -                               2,941,297 ތ.ހިރިލަންދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ތ.ހިރިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ތ.ހިރިލަންދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލާ އެކު އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

12,961,347                           -                                -                                     -                                           12,961,347                           

ހިނގަމުންދާ                              1,718,631                                           -                                     -                                -                               1,718,631 ތ.ކިނބިދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                      6,000                                           -                                     -                                -                                      6,000 ތ.ކިނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              3,753,629                                           -                                     -                                -                               3,753,629 ތ.ކިނބިދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   45,587                                           -                                     -                                -                                    45,587 ނޑު ގާއިމުކުރުން ތ.ކިނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,237,500                                           -                                     -                                -                               1,237,500 ތ.ކިނބިދޫ 3 ކްލާސް ރޫމް އަދި މަލްޓި ޕަރޕަސް ހޯލް ބިނާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ތ.ކިނބިދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,450,000                                           -                                     -                                -                               5,450,000 ތ.ކިނބިދޫ ބިން ހިއްކުން އަދި ބީޗް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 1532

6,978,197                             -                                -                                     -                                           6,978,197                             

ހިނގަމުންދާ                              3,259,177                                           -                                     -                                -                               3,259,177 ތ.އޮމަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ރިޓެންޝަން                              1,832,020                                           -                                     -                                -                               1,832,020 ތ.އޮމަދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 387,000                                           -                                     -                                -                                  387,000 ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާރޕަސް ހޯލެއް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ތ.އޮމަދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ތ.އޮމަދޫ ސްކޫލް 3 ބުރި އިމާރާތް އަދި ވަށާފާރު އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

9,404,336                             4,944,368                   -                                     -                                           4,459,968                             

ހިނގަމުންދާ                                 697,026                                           -                                     -                                -                                  697,026 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ތ.ދިޔަމިގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,500,000                                           -                                     -                                -                               1,500,000 ތ.ދިޔަމިގިލި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              1,152,884                                           -                                     -                                -                               1,152,884 ތ.ދިޔަމިގިލި ސިއްހީމަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޓެންޑަރިންގ                              1,110,058                                           -                                     -                                -                               1,110,058 ތ.ދިޔަމިގިލީ މިސްކިތް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    4,744,368                               4,744,368 ތ.ދިޔަމިގިލި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       200,000                                  200,000 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ތ.ދިޔަމިގިލި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

5,589,567                             -                                -                                     -                                           5,589,567                             

ހިނގަމުންދާ                              1,377,946                                           -                                     -                                -                               1,377,946 ތ.ގުރައިދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              1,210,456                                           -                                     -                                -                               1,210,456 ތ.ގުރައިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު އިމާރާތް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

ރިޓެންޝަން                              2,293,835                                           -                                     -                                -                               2,293,835 ތ.ގުރައިދޫ ބަނދަރު ރީކޮންސްޓްރަކްޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ތ.ގުރައިދޫ ސިއްޙީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ތ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 6 ކްލާސްރޫމް، ހެލްތުރޫމް އަދި ކައުންސެލިން ރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                   57,330                                           -                                     -                                -                                    57,330 ތ.ގުރައިދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

5,801,116                             4,215,655                   -                                     -                                           1,585,461                             

ހިނގަމުންދާ                              1,490,943                                           -                                     -                                -                               1,490,943 ތ.ގާދިއްފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,981,206                               1,981,206 ތ.ގާދިއްފުށި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                   19,518                                           -                                     -                                -                                    19,518 ތ.ގާދިއްފުށީ މިސްކިތް ގުއްބުޖެހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ތ.ގާދިއްފުށި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    2,234,449                               2,234,449 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ތ.ގާދިއްފުށި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

3,806,121                             -                                -                                     -                                           3,806,121                             

ރިޓެންޝަން                                 382,000                                           -                                     -                                -                                  382,000 ލ.އިސްދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                              1,773,700                                           -                                     -                                -                               1,773,700 ލ.އިސްދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 226,586                                           -                                     -                                -                                  226,586 ލ.އިސްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޓެންޑަރިންގ                              1,223,835                                           -                                     -                                -                               1,223,835 ލ.އިސްދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ލ.އިސްދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

5,487,286                             -                                -                                     -                                           5,487,286                             

ރިޓެންޝަން                                   15,000                                           -                                     -                                -                                    15,000 ލ.ދަނބިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ލ.ދަނބިދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 719,738                                           -                                     -                                -                                  719,738 ލ.ދަނބިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              3,976,298                                           -                                     -                                -                               3,976,298 ލ.ދަނބިދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 581,250                                           -                                     -                                -                                  581,250 ލ.ދަނބިދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

3,304,504                             -                                -                                     -                                           3,304,504                             

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ލ.މާބައިދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                   60,000                                           -                                     -                                -                                    60,000 ލ..މާބައިދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 660,000                                           -                                     -                                -                                  660,000 ލ.މާބައިދޫގައި އައިސްޕްލާންޓެއް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

9,299,345                             -                                -                                     -                                           9,299,345                             

ހިނގަމުންދާ                                      8,364                                           -                                     -                                -                                      8,364 ލ.ކަލައިދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                   23,947                                           -                                     -                                -                                    23,947 ލ.ކަލައިދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                 671,283                                           -                                     -                                -                                  671,283 ލ.ކަލައިދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240



އަލަށްފަށާ                                 600,000                                           -                                     -                                -                                  600,000 ލ.ކަލައިދޫ ސްކޫލް 03 ކްލާސްރޫމް އާއި ސައިންސްލެބް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              6,054,001                                           -                                     -                                -                               6,054,001 ލ.ކަލައިދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 846,750                                           -                                     -                                -                                  846,750 ލ.ކަލައިދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,095,000                                           -                                     -                                -                               1,095,000 ލ.ކަލައިދޫ - ލ.ދަނބިދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

11,317,024                           -                                -                                     -                                           11,317,024                           

ހިނގަމުންދާ                              4,953,884                                           -                                     -                                -                               4,953,884 ލ.މުންޑޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 125,000                                           -                                     -                                -                                  125,000 ލ.މުންޑޫ އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                   45,000                                           -                                     -                                -                                    45,000 ލ.މުންޑޫ ކުޑަކުދިންގެ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,193,140                                           -                                     -                                -                               6,193,140 ލ.މުންޑޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

91,539,034                           245,017                      -                                     63,692,307                           27,601,710                           

ހިނގަމުންދާ                              2,160,781                                           -                                     -                                -                               2,160,781 ލ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އެކަމަޑޭޝަންގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ހިނގަމުންދާ                              4,264,261                                           -                                     -                                -                               4,264,261 ލ.ގަން ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 212,000                                           -                                     -                                -                                  212,000 ލ.ގަން ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                       245,017                                  245,017 ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

އަލަށްފަށާ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ލ.ގަން މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އެއް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              1,000,000                                           -                                     -                                -                               1,000,000 ލ.ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުގައި މެންޓަލް ސަރވިސް ޔުނިޓް ޤާއިމް ކުރުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1172

އަލަށްފަށާ                                   30,000                                           -                                     -                                -                                    30,000 ލ.ގަން ވޯޓާ ސްޓޯރޭޖް އެކްސްޓެންޝަން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1172

އަލަށްފަށާ                                 330,000                                           -                                     -                                -                                  330,000 ލ.ގަން މެޑިކަލް ސްޓޯރް -ކޯލްޑް ސްޓޯރޫމް ޤާއިމް ކުރުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1172

އަލަށްފަށާ                                 270,000                                           -                                     -                                -                                  270,000 ލ.ގަން މެޑިކަލް ސްޓޯރް -ވެޔާހައުސް ޤާއިމް ކުރުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1172

އަލަށްފަށާ                                 467,768                                           -                                     -                                -                                  467,768 ލ.ގަން ޕީސީއާރ ލެބް ޤާއިމް ކުރުން ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް 1172

އަލަށްފަށާ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ނޑު ގާއިމްކުރުން ލ.ގަން މަތިމަރަދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ނޑި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގެ އިންޑޯ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ޤާއިމްކުރުން ލ.ގަން ތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              3,450,000                                           -                                     -                                -                               3,450,000 ނޑި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގެ ނަރުދަމާ އަޕްގްރޭޑްކުރުން ލ.ގަން ތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ނޑި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން ލ.ގަން ތު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދުގައި މިސްކިތެއް އިމާރާތްކުރުން ލ.ގަން ތު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ލ.ގަން އިހައްދޫ ސްކޫލުގެ 6 ކްލާސްރޫމް އަދި މުކުރިމަގު ސްކޫލް އޮފީސް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ލ.އަތޮޅުގައި ޓުއަރިޒަމް ޓްރެއިނިންގ ފެސިލިޓީއެއް ގާއިމުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 1130

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                             18,197,802                                     -                                -                             18,197,802 ލ.ގަން ޓާޝިއަރީ އައު ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              7,737,396                             45,494,505                                     -                                -                             53,231,901 ކެންސަރ ހޮސްޕިޓަލް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ލ.ގަން މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

1
ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން 

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

16,856,534                           1,249,137                   -                                     -                                           15,607,397                           

ހިނގަމުންދާ                              2,647,669                                           -                                     -                                -                               2,647,669 ލ.ފޮނަދޫ 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,249,137                               1,249,137 ލ.ފޮނަދޫގައި ފެން ތަހުލީލުކުރުމަށް ރީޖަނަލް ލެބޯޓަރީއެއް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                              2,200,786                                           -                                     -                                -                               2,200,786 ލ.ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 146,752                                           -                                     -                                -                                  146,752 ލ.ފޮނަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ލ.ފޮނަދޫ އޮފީސް ކޮމްޕްލެކްސް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              8,099,690                                           -                                     -                                -                               8,099,690 ލ.ފޮނަދޫ މަގު ހެދުން - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ލ.ފޮނަދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ލ.ފޮނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ލ.ފޮނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1014

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 967,500                                           -                                     -                                -                                  967,500 ލ.ފޮނަދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޔުނިޓް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް 1016

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ލ.ފޮނަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އިމާރާތްކުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

10,222,432                           -                                -                                     -                                           10,222,432                           

ހިނގަމުންދާ                                 798,142                                           -                                     -                                -                                  798,142 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ލ.މާމެންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 168,990                                           -                                     -                                -                                  168,990 ލ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                              2,584,504                                           -                                     -                                -                               2,584,504 ލ.މާމެންދޫ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,670,796                                           -                                     -                                -                               6,670,796 ލ.މާމެންދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



12,635,536                           2,447,040                   -                                     -                                           10,188,496                           

ހިނގަމުންދާ                              2,523,734                                           -                                     -                                -                               2,523,734 ލ.މާވަށު ސްކޫލް 9 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,387,007                               1,387,007 ލ.މާވަށުގައި ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              5,592,938                                           -                                     -                                -                               5,592,938 ލ.މާވަށް ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 701,884                                           -                                     -                                -                                  701,884 ލ.މާވަށު ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އަދި މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                    1,060,033                               1,060,033 ލ.މާވަށު ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,369,940                                           -                                     -                                -                               1,369,940 ލ.މާވަށް ބަނދަރު ބޭރު ތޮށި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

9,415,823                             -                                -                                     -                                           9,415,823                             

ހިނގަމުންދާ                              1,098,756                                           -                                     -                                -                               1,098,756 ލ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމްގެ 2 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                                   67,500                                           -                                     -                                -                                    67,500 ލ.ހިތަދޫ ހޭންޑްބޯލް ކޯޓު ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              7,154,567                                           -                                     -                                -                               7,154,567 ލ.ހިތަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,095,000                                           -                                     -                                -                               1,095,000 ލ.ހިތަދޫ -  ލ.ކުނަހަންދޫ ކޯޒްވޭ ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

6,956,626                             -                                -                                     -                                           6,956,626                             

އަލަށްފަށާ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ލ.ކުނަހަންދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 825,000                                           -                                     -                                -                                  825,000 ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތްކުރުން އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޓެންޑަރިންގ                              5,736,626                                           -                                     -                                -                               5,736,626 ލ.ކުނަހަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ލ.ކުނަހަންދޫ ސްކޫލް 3 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

4,613,671                             -                                -                                     -                                           4,613,671                             

ހިނގަމުންދާ                              3,430,373                                           -                                     -                                -                               3,430,373 ގއ.ކޮލަމާފުށި ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                   20,000                                           -                                     -                                -                                    20,000 ގއ.ކޮލަމާފުށި މިސްކިތް މަރާމާތުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ގއ.ކޮލަމާފުށި ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްޤީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 900,000                                           -                                     -                                -                                  900,000 ގއ.އަތޮޅު މަދަރުސާ މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                   68,298                                           -                                     -                                -                                    68,298 ގއ.ކޮލަމާފުށި މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

36,980,866                           -                                -                                     -                                           36,980,866                           

ހިނގަމުންދާ                              1,032,030                                           -                                     -                                -                               1,032,030 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ގއ.ވިލިނގިލި ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ހިނގަމުންދާ                              6,118,363                                           -                                     -                                -                               6,118,363 ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުން - ފޭސް 3 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                            10,017,885                                           -                                     -                                -                             10,017,885 ގއ.ވިލިނގިލި އަލަށް އާބާދުވި ސަރަހައްދު އަދި ހިއްކި ބިމުގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 575,353                                           -                                     -                                -                                  575,353 ގއ.ވިލިނގިލި ބަނދަރު ހެދުމުގެ މަޝްރޫއު - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                            17,567,235                                           -                                     -                                -                             17,567,235 ގއ.ވިލިނގިލި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ގއ.ވިލިނގިލި - ގއ.ކޫއްޑޫ ބްރިޖު ހެދުމަށް ދިރާސާކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ގއ.ވިލިނގިލި ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 350,000                                           -                                     -                                -                                  350,000 ގއ.ވިލިނގިލި ސްވިމިންގ ޓްރެކް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ގއ.ވިލިގިނލި މަގު ހެދުން - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

5,974,109                             3,327,876                   -                                     -                                           2,646,233                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,327,876                               3,327,876 ގއ.މާމެންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 158,126                                           -                                     -                                -                                  158,126 ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ރިޓެންޝަން                              1,603,107                                           -                                     -                                -                               1,603,107 ގއ.މާމެންދޫ ބަނދަރު ބޭރު ބޮޑު ހިލަޖެހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 210,000                                           -                                     -                                -                                  210,000 ގއ.މާމެންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު ލެބޯޓަރީ ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ގއ.މާމެންދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

4,374,288                             3,537,533                   -                                     -                                           836,755                                

ހިނގަމުންދާ                                 334,573                                           -                                     -                                -                                  334,573 ގއ.ނިލަންދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒުގެ ލެބޯޓަރީ ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,537,533                               3,537,533 ގއ.ނިލަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 162,305                                           -                                     -                                -                                  162,305 ގއ.ނިލަންދޫ ސްކޫލް 4 ކުލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 144,877                                           -                                     -                                -                                  144,877 ގއ.ނިލަންދޫ ހެލްތް ސެންޓަރު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ގއ.ނިލަންދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229



18,716,146                           -                                -                                     -                                           18,716,146                           

ހިނގަމުންދާ                                 278,811                                           -                                     -                                -                                  278,811 ގއ.ދާންދޫ ބެޑްމިންޓަން ކޯޓް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                      4,285                                           -                                     -                                -                                      4,285 ގއ.ދާންދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              1,307,020                                           -                                     -                                -                               1,307,020 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ގއ.ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                            10,424,505                                           -                                     -                                -                             10,424,505 ގއ.ދާންދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ނޑުގެ ވަށާފާރު އަދި ފެންސް މަރާމާތުކުރުން ގއ.ދާންދޫ ފުޓުބޯޅަދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ގއ.ދާންދޫ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,431,525                                           -                                     -                                -                               6,431,525 ގއ.ދާންދޫ ބަނދަރުގެ އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

8,960,528                             802,994                      -                                     -                                           8,157,534                             

ހިނގަމުންދާ                              1,294,124                                           -                                     -                                -                               1,294,124 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ގއ.ދެއްވަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 184,390                                           -                                     -                                -                                  184,390 ގއ.ދެއްވަދޫ ސްލްޠާނު މުޙައްމަދު ސްކޫލް 2 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              5,705,235                                           -                                     -                                -                               5,705,235 ގއ.ދެއްވަދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 973,785                                           -                                     -                                -                                  973,785 ގއ.ދެއްވަދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       802,994                                  802,994 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ގއ.ދެއްވަދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

6,838,932                             -                                -                                     -                                           6,838,932                             

ހިނގަމުންދާ                              5,013,390                                           -                                     -                                -                               5,013,390 ނޑޭ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން ގއ.ކޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 224,624                                           -                                     -                                -                                  224,624 ނޑޭ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ގއ.ކޮ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ނޑޭ 04 ކްލާސްރޫމް ގާއިމްކުރުން ގއ.ކޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              1,150,918                                           -                                     -                                -                               1,150,918 ނޑޭ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން ގއ.ކޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,684,301                             3,482,165                   -                                     -                                           4,202,136                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,482,165                               2,482,165 ގއ.ގެމަނަފުށި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 518,348                                           -                                     -                                -                                  518,348 ގއ.ގެމަނަފުށި ސްކޫލް 10 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                                 551,370                                           -                                     -                                -                                  551,370 ގއ.ގެމަނަފުށި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 682,418                                           -                                     -                                -                                  682,418 ގއ.ގެމަނަފުށި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ގއ.ގެމަނަފުށި ބަނދަރު ބޭރުތޮށި އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގއ.ގެމަނަފުށި މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    1,000,000                               1,000,000 ގއ.ގެމަނަފުށި ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

8,828,627                             6,934,056                   -                                     -                                           1,894,571                             

ހިނގަމުންދާ                              1,710,286                                           -                                     -                                -                               1,710,286 ނޑުހުޅުދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް ގއ.ކަ އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                      4,285                                           -                                     -                                -                                      4,285 ނޑުހުޅުދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން ގއ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    6,934,056                               6,934,056 ނޑުހުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން ގއ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ނޑުހުޅުދޫ ވޮލީކޯޓު ގާއިމުކުރުން ގއ.ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

13,017,064                           3,563,081                   -                                     -                                           9,453,983                             

ހިނގަމުންދާ                              8,364,314                                           -                                     -                                -                               8,364,314 ގދ.މަޑަވެލި ބިން ހިއްކުން އަދި ކޯޒްވޭ އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    3,563,081                               3,563,081 ގދ.މަޑަވެލީ ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                                 309,669                                           -                                     -                                -                                  309,669 ގދ.މަޑަވެލި ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ލެބޯޓަރީ ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                 780,000                                           -                                     -                                -                                  780,000 ގދ.މަޑަވެލީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

2,323,035                             -                                -                                     -                                           2,323,035                             

ހިނގަމުންދާ                                      4,285                                           -                                     -                                -                                      4,285 ނޑެއްދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން ގދ.ހޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ނޑެއްދޫ އޮޑި އެހެލާ ސަރަހައްދު ހެދުން ގދ.ހޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 693,750                                           -                                     -                                -                                  693,750 ނޑެއްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ގދ.ހޯ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ނޑެއްދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން ގދ.ހޯ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ނޑެއްދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އައިސީޓީ އިމާރާތް ގދ.ހޯ އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

8,147,192                             7,307,833                   -                                     -                                           839,359                                

ހިނގަމުންދާ                                 501,859                                           -                                     -                                -                                  501,859 ގދ.ނަޑެއްލާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 337,500                                           -                                     -                                -                                  337,500 ގދ.ނަޑެއްލާ 02 ކްލާސްރޫމް އަދި ސްޓާފްރޫމް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    2,202,609                               2,202,609 ގދ.ނަޑެއްލާ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    5,105,224                               5,105,224 ގދ.ނަޑެއްލާ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163



6,960,237                             1,352,988                   -                                     -                                           5,607,249                             

ހިނގަމުންދާ                              4,227,249                                           -                                     -                                -                               4,227,249 ގދ.ރަތަފަންދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    1,352,988                               1,352,988 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން  ގދ.ރަތަފަންދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ގދ.ރަތަފަންދޫ ސްކޫލް 06 ކްލާސްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 630,000                                           -                                     -                                -                                  630,000 ގދ.ރަތަފަންދޫ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

2,265,466                             -                                -                                     -                                           2,265,466                             

ހިނގަމުންދާ                                 501,859                                           -                                     -                                -                                  501,859 ގދ.ފިޔޯރީ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 306,817                                           -                                     -                                -                                  306,817 ގދ.ފިޔޯރީ ސްކޫލް 6 ކްލާސް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                                 135,000                                           -                                     -                                -                                  135,000 ގދ.ފިޔޯރީ ބަނދަރު ސާރވޭ އަދި ޑިޒައިންކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 630,000                                           -                                     -                                -                                  630,000 ގދ.ފިޔޯރީ އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                 691,790                                           -                                     -                                -                                  691,790 ގދ.ފިޔޯރީ ސިއްހީ މަރުކަޒު އެކްސްޓެންޝަން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

17,238,352                           -                                -                                     -                                           17,238,352                           

ހިނގަމުންދާ                            12,118,481                                           -                                     -                                -                             12,118,481 ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,462,500                                           -                                     -                                -                               1,462,500 ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ސްކޫލް މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަދި 05 ކްލާސްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              2,957,371                                           -                                     -                                -                               2,957,371 ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާއާއި އެއަޕޯޓް ގުޅުވާލުން (ކޯޒްވޭ) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 ގދ.ފަރެސްމާތޮޑާ މަގު ހެދުން (އެއަރޕޯޓުން ބަނދަރަށް) މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 1532

46,626,328                           -                                -                                     19,107,692                           27,518,636                           

ހިނގަމުންދާ                                 822,491                                           -                                     -                                -                                  822,491 ނޑު އެޅުން ގދ.ގައްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                            11,604,495                                           -                                     -                                -                             11,604,495 ގދ.ގައްދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              7,800,000                                           -                                     -                                -                               7,800,000 ގދ.ގައްދޫ ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 780,000                                           -                                     -                                -                                  780,000 ގދ.ގައްދޫ އައިސްޕްލާންޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                 540,000                                           -                                     -                                -                                  540,000 ގދ.ގައްދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ޓެންޑަރިންގ                              1,425,000                                           -                                     -                                -                               1,425,000 ގދ.ގައްދޫ ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލާއި އޮފީސް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                             19,107,692                                     -                                -                             19,107,692 ގދ.ގައްދޫ ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                   60,000                                           -                                     -                                -                                    60,000 ގދ.ގައްދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              4,486,650                                           -                                     -                                -                               4,486,650 ގދ.ގައްދޫ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

9,269,099                             4,575,000                   -                                     -                                           4,694,099                             

ހިނގަމުންދާ                                   83,643                                           -                                     -                                -                                    83,643 ގދ.ވާދޫ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              1,210,456                                           -                                     -                                -                               1,210,456 ގދ.ވާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ އައު ޢިމާރާތުގެ މަސައްކަތް  ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

އަލަށްފަށާ                                 500,000                                           -                                     -                                -                                  500,000 ގދ.ވާދޫ ސްކޫލް އެޑްމިން އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ގދ.ވާދޫ ކައުންސިލް އޮފީސް 2 ބުރި އިމާރާތް ގާއިމުކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ގދ.ވާދޫ ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 4 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަދި މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގދ.ވާދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    4,575,000                               4,575,000 ހުވަދު އަތޮޅު ވޭސްޓް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

83,663,283                           11,957,161                 -                                     36,125,237                           35,580,885                           

ހިނގަމުންދާ                                      4,285                                           -                                     -                                -                                      4,285 ގދ.ތިނަދޫ އައުޓްޑޯރ ޖިމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                    2,534,603                               2,534,603 ގދ.ތިނަދޫގައި ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                              1,965,065                                           -                                     -                                -                               1,965,065 ގދ.ތިނަދޫ ޓާޝިއަރީ ހޮސްޕިޓަލް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ރިޓެންޝަން                                   21,454                                           -                                     -                                -                                    21,454 ގދ.ތިނަދޫ އިންޑޯރ ކޮމްޕްލެކްސް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 345,815                                           -                                     -                                -                                  345,815 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ގދ.ތިނަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 974,135                                           -                                     -                                -                                  974,135 ގދ.ތިނަދޫ އައިސްޕްލާންޓް ޖެޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 475,000                                           -                                     -                                -                                  475,000 ގދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ ފާހާނާބަރި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގދ.ތިނަދޫ އަބޫބަކުރު ސްކޫލް ސެން ކްލާސްރޫމް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                          -                             34,120,879                                     -                                -                             34,120,879 ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                          -                               2,004,358                                     -                                -                               2,004,358 ގދ.ތިނަދޫ ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 720,000                                           -                                     -                                -                                  720,000 ގދ.ތިނަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ނިންމުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 450,000                                           -                                     -                                -                                  450,000 ގދ.ތިނަދޫ މޫދަށްއެރޭ ސަރަހައްދު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                            11,820,131                                           -                                     -                                -                             11,820,131 ގދ.ތިނަދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގދ.ތިނަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1014

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,000,000                                           -                                     -                                -                               6,000,000 ގދ.ތިނަދޫގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ އެކްސްޓެންޝަން އިމާރާތް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 1130

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ދަރިވަރުންގެ އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 1130



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ގދ.ތިނަދޫ އެމް.އެން.ޔޫ ކެމްޕަސްގެ ސްޓާފް އެކަމަޑޭޝަން ބްލޮކް  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 1130

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 105,000                                           -                                     -                                -                                  105,000 ގދ.ތިނަދޫ ޒޯން ސްޓޭޑިއަމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,200,000                                           -                                     -                                -                               6,200,000 ގދ.ތިނަދޫ އަލަށް ހިއްކި ބިމުގައި ކަރަންޓު އަދި ފެނާއި ނަރުދަމާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    4,575,000                               4,575,000 ގދ.ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށި އަދި ކުރީގެ ޖެޓީ އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              5,500,000                                           -                                     -                                -                               5,500,000 ގދ.ތިނަދޫ އިރުމަތީ ފަރާތު ބޭރު ތޮށީގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯން ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    4,575,000                               4,575,000 ގދ.ތިނަދޫ ދެކުނު ސަރަހައްދު ރިވެންޓްމަންޓް ޖަހާ ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       272,558                                  272,558 ގދ.ތިނަދޫ ކުނިކޮށި ހެދުން - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

144,738,022                         3,942,716                   23,142,632                      50,235,426                           67,417,248                           

ހިނގަމުންދާ                              3,349,334                                           -                                     -                                -                               3,349,334 މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓާރ ލެބް އިމާރާތް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              2,059,598                                           -                                     -                                -                               2,059,598 ފުވައްމުލައް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް  އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              1,458,335                                           -                                     -                                -                               1,458,335 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                   83,643                                           -                                     -                                -                                    83,643 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސާރފް ޝެކް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                            27,881,047                                           -                                     -                                -                             27,881,047 ފުވައްމުލައް މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                             37,550,346                       23,142,632                    3,942,716                             64,635,694 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫއު ފުވައްމުލައް ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 738,141                                           -                                     -                                -                                  738,141 ފުވައްމުލައް މަސްޖިދުއް ހުދާ އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ރިޓެންޝަން                                 381,804                                           -                                     -                                -                                  381,804 ފުވައްމުލައް އެމް.ޖޭ.އެމް ސްކޫލް މަލްޓި ޕާޕަސް ހޯލް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                                 958,893                                           -                                     -                                -                                  958,893 ފުވައްމުލަކު ފްލެޓް ސަރަހައްދުގެ ލޭންޑްސްކޭޕް އަދި ފެންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                             10,680,722                                     -                                -                             10,680,722 ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލް އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

އަލަށްފަށާ                                          -                               2,004,358                                     -                                -                               2,004,358 ފުވައްމުލަކު ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 525,000                                           -                                     -                                -                                  525,000 ނޑު ސިޑިބަރި ޤާއިމުކުރުން ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 ފުވައްމުލަށް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ފުވައްމުލައް ދިގުވާޑު ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                   54,000                                           -                                     -                                -                                    54,000 ނޑު ޓާރފަށް ބަދަލުކުރުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްޓޭޑިއަމް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              1,072,714                                           -                                     -                                -                               1,072,714 ފުވައްމުލައް ދޫޑިގަން އަވަށު މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              2,400,000                                           -                                     -                                -                               2,400,000 ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް 16 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              9,481,960                                           -                                     -                                -                               9,481,960 ފުވައްމުލަކުގައި ސްޓޭޓް އޮފް އާރޓް ޓިވެޓް އިންސްޓިޓިއުޝަން ގާއިމްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން  1129

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,665,000                                           -                                     -                                -                               1,665,000 ފުވައްމުލަކުގައި އައި.ސީ.ޓީ ފެކަލްޓީ އިމާރާތް ގާއިމްކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 1130



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,286,150                                           -                                     -                                -                               1,286,150 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ނޑު އަވަށު ފުޓުބޯޅަ ދަ ފުވައްމުލައް ހޯދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 150,000                                           -                                     -                                -                                  150,000 ފުވައްމުލައް ސިޓީ ސްކޭޓިންގ ޕާކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              3,000,000                                           -                                     -                                -                               3,000,000 ފުވައްމުލައް ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް އަދި ސްވިމިންގ ޕޫލް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              7,914,513                                           -                                     -                                -                               7,914,513 ފުވައްމުލައް ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 932,116                                           -                                     -                                -                                  932,116 ފުވައްމުލައް ގުރުއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           - ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ފެނާއި ނަރުދަމާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

20,697,591                           -                                10,367,835                      -                                           10,329,756                           

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          2,918,391                                -                               2,918,391 ސ.ހުޅުދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 1204

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          7,449,444                                -                               7,449,444 ސ.ހުޅުދޫ ރީހެބިލިޓޭޝަން އެންޑް ޑިޓޮކްޝިފިކޭޝަން ސެންޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              1,924,157                                           -                                     -                                -                               1,924,157 ސ.ހުޅުދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                              2,311,339                                           -                                     -                                -                               2,311,339 ސ.ހުޅުދޫ ގޭދޮށު މަސް ފެކްޓަރީ ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ރިޓެންޝަން                                 292,523                                           -                                     -                                -                                  292,523 ސ.ހުޅުދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އަޕްގްރޭޑްކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ރިޓެންޝަން                                 303,028                                           -                                     -                                -                                  303,028 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ސ.ހުޅުދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                              3,735,000                                           -                                     -                                -                               3,735,000 ސ. ހުޅުމީދޫ މިފްކޯ ބަނދަރު ހެދުން ފޭސް 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 841,209                                           -                                     -                                -                                  841,209 ސ.ހުޅުދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 562,500                                           -                                     -                                -                                  562,500 ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ ސްކޫލް 5 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 360,000                                           -                                     -                                -                                  360,000 ސ.ހުޅުދޫ ވިޒިޓަރސް ސެންޓަރ އަދި އާންމު ފާހާނާ ބަރި މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސ.ހުޅުދޫ އަދި ސ.މީދޫ މަގު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

13,319,044                           1,164,030                   2,918,391                        -                                           9,236,623                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          2,918,391                                -                               2,918,391 ސ.ފޭދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 1204

ހިނގަމުންދާ                                 670,049                                           -                                     -                                -                                  670,049 ސ.ފޭދޫ ޗަކަ ބިންތަކަށް ވެލިއެޅުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ރިޓެންޝަން                                 414,074                                           -                                     -                                -                                  414,074 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ސ.ފޭދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                    1,164,030                               1,164,030 ސ.ފޭދޫ ފެންހިންދާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                   75,000                                           -                                     -                                -                                    75,000 ސ.ފޭދޫ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              5,700,000                                           -                                     -                                -                               5,700,000 ސ.ފޭދޫ  ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 300,000                                           -                                     -                                -                                  300,000 އައްޑޫ ސިޓީ ފޭދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ މަރުކަޒެއް ޤާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

ޓެންޑަރިންގ                                 195,000                                           -                                     -                                -                                  195,000 ސ.ފޭދޫ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215



ޓެންޑަރިންގ                                 570,000                                           -                                     -                                -                                  570,000 ސ.ފޭދޫ ސްޓޭޑިއަމް ލައިޓިންގ ސިސްޓަމްއާއެކު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 562,500                                           -                                     -                                -                                  562,500 ސ.ފޭދޫ ސްކޫލް 2 ކްލާސްރޫމް،ހެލްތް ރޫމް،ކައުސިލާރ ރޫމް އަދި ގުދަން އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 750,000                                           -                                     -                                -                                  750,000 ސ.ފޭދޫ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

8,315,156                             -                                2,918,391                        -                                           5,396,765                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          2,918,391                                -                               2,918,391 ސ.މަރަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 1204

ހިނގަމުންދާ                              1,034,065                                           -                                     -                                -                               1,034,065 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ސ.މަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                 586,292                                           -                                     -                                -                                  586,292 ސ.މަރަދޫ މަސްމާރުކޭޓް އިމާރާތްކުރުން ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1276

ރިޓެންޝަން                                 458,586                                           -                                     -                                -                                  458,586 ސ.މަރަދޫ ސްކޫލްގެ އައު އިމާރާތް (12 ކްލާސް ރޫމް) އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އަލަށްފަށާ                              1,000,000                                           -                                     -                                -                               1,000,000 ސ.މަރަދޫ ސްކޫލް ސައިންސް ލެބް، އޭވީ ރޫމް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން  1058

އަލަށްފަށާ                                 345,000                                           -                                     -                                -                                  345,000 ނޑު ލައިޓިންގ ސިސްޓަމް ގާއިމްކުރުން ސ.މަރަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                                 675,000                                           -                                     -                                -                                  675,000 ސ.މަރަދޫ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              1,297,822                                           -                                     -                                -                               1,297,822 ސ.މަރަދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

7,181,795                             163,459                      2,918,391                        -                                           4,099,945                             

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          2,918,391                                -                               2,918,391 ސ.މީދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 1204

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       163,459                                  163,459 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ސ.މީދޫ ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              1,810,912                                           -                                     -                                -                               1,810,912 ސ.މީދޫ ބަނދަރު އަޕްގްރޭކޮށް ރިވެޓްމަންޓް ޖެހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޓެންޑަރިންގ                                 180,000                                           -                                     -                                -                                  180,000 ނޑު އަޕްގްރޭޑްކުރުން ސ.މީދޫ ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ޓެންޑަރިންގ                              1,267,824                                           -                                     -                                -                               1,267,824 ސ.މީދޫ މިސްކިތް އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 841,209                                           -                                     -                                -                                  841,209 ސ.މީދޫ އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ރިޓެންޝަން                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސ.ހުޅުދޫ އަދި ސ.މީދޫ މަގު ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 1532

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



5,297,424                             -                                -                                     -                                           5,297,424                             

ހިނގަމުންދާ                                 334,573                                           -                                     -                                -                                  334,573 ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިންޑޯ ވޮލީ ކޯޓު ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ރިޓެންޝަން                                 419,752                                           -                                     -                                -                                  419,752 އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ރިޓެންޝަން                              2,049,599                                           -                                     -                                -                               2,049,599 ސ.މަރަދޫފޭދޫ ބަނދަރު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 350,000                                           -                                     -                                -                                  350,000 ސ.މަރަދޫފޭދޫ ސްވިމިންގ ޓްރެކް ޤާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                 493,500                                           -                                     -                                -                                  493,500 ދެކުނުގެ އާޓްސް އެންޑް ކަލްޗަރ ސެންޓަރު ޤާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 1532

ޓެންޑަރިންގ                              1,650,000                                           -                                     -                                -                               1,650,000 ސ.މަރަދޫފޭދޫ އިރުޝާދިއްޔާ ސްކޫލްގެ 12 ކްލާސްރޫމް، ލެބް އަދި އޮފީސް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

4,161,049                             2,323,125                   -                                     -                                           1,837,924                             

ރިޓެންޝަން                                 454,105                                           -                                     -                                -                                  454,105 ސ.ހުޅުމީދޫ 2 ބުރި ފަޔަރ ޢިމާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ރިޓެންޝަން                                 345,069                                           -                                     -                                -                                  345,069 ސ.އަތޮޅު މަދަރުސާ 06 ކްލާސްރޫމް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                    2,323,125                               2,323,125 ސ.ހުޅުދޫ-މީދޫ މަތިކިޅި ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,038,750                                           -                                     -                                -                               1,038,750 ސ.ހުޅުމީދޫ ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

47,751,322                           5,843,627                   2,918,391                        2,004,358                             36,984,946                           

ހިނގަމުންދާ                              1,746,754                                           -                                     -                                -                               1,746,754 އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              2,911,877                                           -                                     -                                -                               2,911,877 ސ.ހިތަދޫ ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 18 ކްލާސްރޫމްގެ 3 ބުރި އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ހިނގަމުންދާ                              3,252,936                                           -                                     -                                -                               3,252,936 އޭ.އީ.އެޗް ގައި ކެތްލެބް ގާއިމުކުރުމާއި، ޕްރައިވެޓް ރޫމް އަދި ހައިޕަބެރިކް ޗެމްބަރ ހެދުން އައްޑޫ އިކުއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1169

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          2,918,391                                -                               2,918,391 ސ.ހިތަދޫ ޓޫރިޒަމް ޒޯން ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް 1204

ހިނގަމުންދާ                              1,055,768                                           -                                     -                                -                               1,055,768 ނޑު ތަރައްގީކުރުން ސ.ހިތަދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

ހިނގަމުންދާ                              6,157,821                                           -                                     -                                -                               6,157,821 ސ.ހިތަދޫ ކުރީގެ ބަނދަރު ބޭރުތޮށި ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                 160,595                                           -                                     -                                -                                  160,595 ސ.ހިތަދޫ އެލްޑަރލީ ވެލްނަސް ސެންޓަރ ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

ރިޓެންޝަން                                 617,657                                           -                                     -                                -                                  617,657 ނޭޝަނަލް ޕޮލިސް އެކަޑަމީ ޢިމާރާތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                 341,235                                           -                                     -                                -                                  341,235 މެޑިކަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ސެންޓަރެއް ޤާއިމްކުރުން އައްޑޫ އިކުއިޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް 1169

އަލަށްފަށާ                              1,905,000                                           -                                     -                                -                               1,905,000 ސަދަން ރީޖަނަލް ޑްރަގް ރިހިބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރު ނެޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ 1192

އަލަށްފަށާ                                 100,000                                           -                                     -                                -                                  100,000 ނޑު ޗޭންޖިންގ ރޫމް ޤާއިމުކުރުން ސ.ހިތަދޫ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              1,050,000                                           -                                     -                                -                               1,050,000 ނޑު ގާއިމުކުރުން ސ.ހިތަދޫ ކަސަބާ ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ދަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                                          -                               2,004,358                                     -                                -                               2,004,358 ސ.ހިތަދޫގައި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް 1215

އަލަށްފަށާ                              3,000,000                                           -                                     -                                -                               3,000,000 ސ.ހިތަދޫ އަލަށް އާބާދުވާ ސަރަހައްދުގައި ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                 744,141                                           -                                     -                                -                                  744,141 ސ.ހިތަދޫ އިސްލާމިކް ސެންޓަރ އިމާރާތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒް  1240

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ސ.ހިތަދޫ ރީޖަނަލް އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރ ގާއިމްކުރުން ނެޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ 1014



ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              6,000,000                                           -                                     -                                -                               6,000,000 ސ.ހިތަދޫގައި ޕޮލިސް އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,218,662                                           -                                     -                                -                               1,218,662 ސ.ހިތަދޫ އިމިގްރޭޝަން އޮފީސް އިމާރާތް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަން 1029

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ސ.ހިތަދޫ ނޫރާނީ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,350,000                                           -                                     -                                -                               1,350,000 ސ.ހިތަދޫ ސްކޫލް 12 ކްލާސްރޫމް އިމާރާތް އަތޮޅުތެރޭ ސްކޫލް އިމާރާތް ކުރުން 1062

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 ސ.ހިތަދޫގައި އެމް.އެން.ޔޫ ގްރީން ހައުސް އިމާރާތްކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ 1130

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    3,341,018                               3,341,018 ހިތަދޫ އުތުރު ފުއްޓަރު ފަރާތުގެ ގިރާ ސަރަހައްދު ހިމާޔަތްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    2,502,609                               2,502,609 ނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުން ސ.ހިތަދޫ ބޭރުމަތި ގޮ މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              3,622,500                                           -                                     -                                -                               3,622,500 އައްޑޫސިޓީ ޑިސްޓްރިކްޓް ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އެވޯޑުކުރެވިފައި                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

284,028,810                         16,897,354                 -                                     224,915,024                         42,216,432                           

ހިނގަމުންދާ                              7,867,774                                           -                                     -                                -                               7,867,774 ކަސްޓަމްސް ސައުތް ރީޖަން ހެޑް އޮފީސް އިމާރާތް - އައްޑޫ ސިޓީ މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް 1008

ހިނގަމުންދާ                              6,691,451                          109,186,812                                     -                                -                          115,878,263 އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް -  ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                  16,897,354                             16,897,354 އައްޑޫ ސިޓީ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ފެސިލިޓީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                 160,595                                           -                                     -                                -                                  160,595 އައްޑޫ ސިޓީ އަމާން ހިޔާ ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް 1510

އަލަށްފަށާ                                          -                               6,541,400                                     -                                -                               6,541,400 އަރީނާ ކޮންވާޓިން ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް އިން އައްޑޫ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              9,000,000                          109,186,812                                     -                                -                          118,186,812 އައްޑޫ ސިޓީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް - މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 200,000                                           -                                     -                                -                                  200,000 އައްޑޫ ސިޓީ މަގުތައްހެދުން (ފޭސް 2) - ކޮންޓްރެކްޓަރ ފައިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,800,000                                           -                                     -                                -                               1,800,000 އައްޑޫ ސިޓީ ފެނުގެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                            11,242,024                                           -                                     -                                -                             11,242,024 އައްޑޫ ސިޓީގެ 4 ރަށުގެ މަގުތައް ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ރިޓެންޝަން                              2,254,588                                           -                                     -                                -                               2,254,588 ސ.ހުޅުދޫ އަދި ސ.މީދޫ މަގު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              3,000,000                                           -                                     -                                -                               3,000,000 އައްޑޫސިޓީ ޓުއަރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޒޯންގެ ފެނާ ނަރުދަމާ ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

2,662,474                             291,391                      -                                     2,371,083                             -                                        

ހިނގަމުންދާ                                          -                               2,371,083                                     -                       291,391                               2,662,474 ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

2,356,046                             -                                2,356,046                        -                                           -                                        

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          2,356,046                                -                               2,356,046 ޅ.މާފިލާފުށި ޓްރެއިނިންގ އިމާރާތް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

560,757,256                         -                                -                                     560,757,256                         -                                        

ހިނގަމުންދާ                                          -                          560,757,256                                     -                                -                          560,757,256 ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް (ޓާރމިނަލް) މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް 1272

-                                         -                                -                                     -                                           -                                        

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233



253,147,429                         20,323,314                 137,211,340                    95,612,775                           -                                        

ހިނގަމުންދާ                                          -                             95,612,775                       25,000,000                    5,075,306                          125,688,081 ގުރޭޓަރ މާލެ އެންވަޔަރްމަންޓަލް އިންޕްރޫވްމަންޓް އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                     112,211,340                  15,248,008                          127,459,348 ގްރޭޓަރ މާލެ ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

37,875,908                           -                                -                                     35,000,000                           2,875,908                             

ހިނގަމުންދާ                              1,875,908                             15,000,000                                     -                                -                             16,875,908 ކ.ގުޅިފަޅު ބިން ހިއްކުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,000,000                             20,000,000                                     -                                -                             21,000,000 މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2  މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

7,447,977                             -                                -                                     -                                           7,447,977                             

ހިނގަމުންދާ                              7,447,977                                           -                                     -                                -                               7,447,977 ކ.ގިރިފުށީ ބަނދަރު އަޕްގްރޭޑްކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

-                                         -                                -                                     -                                           -                                        

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

-                                         -                                -                                     -                                           -                                          

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން  ކޫއްޑޫ އަދި ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

7,234,140                             -                                -                                     -                                           7,234,140                             

ހިނގަމުންދާ                              4,984,140                                           -                                     -                                -                               4,984,140 ކ.ދޫނިދޫ ބަނދަރު ރީޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ރިކްލަމޭޝަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                              2,250,000                                           -                                     -                                -                               2,250,000 ކ.ދޫނިދޫ ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް ޑިޓެންޝަން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

-                                         -                                -                                     -                                           -                                          

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން  ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

-                                         -                                -                                     -                                           -                                        

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

-                                         -                                -                                     -                                           -                                        

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

-                                         -                                -                                     -                                           -                                          

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން  ކޫއްޑޫ އަދި ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

7,800,881                             -                                -                                     5,629,650                             2,171,231                             

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,800,000                                           -                                     -                                -                               1,800,000 ސ.ގަން ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން އަދި އެކަމަޑޭޝަން އިމާރާތްކުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                 371,231                               5,629,650                                     -                                -                               6,000,881 ސ.ގަން އެއަރޕޯޓް އަޕްގްރޭޑްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން  ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           -
1
ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233



1,538,220,275                      34,424,321                 261,930,729                    697,536,646                         544,328,579                        

ހިނގަމުންދާ                              3,614,471                                           -                                     -                                -                               3,614,471 1500 ހައުސިންގ ޔުނިޓް މަޝްރޫއު - ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                       978,396                                  978,396 ހުވަދުއަތޮޅު ސަރަހައްދީ ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                             26,191,915                                     -                    2,628,748                             28,820,663 ޕްރޮވިޝަން އޮފް ވޯޓަރ ސަޕްލައި ސެނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                            16,500,000                          209,274,724                                     -                                -                          225,774,724 34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                    2,267,241                               2,267,241 ޒޯން 1 ގެ ރީޖަނަލް ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                            30,000,000                                           -                                     -                                -                             30,000,000 ހައިސްޕީޑް ފެރީ ނެޓްވާކްގެ އެކްސެސް އިމްޕްރޫވްމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                              1,575,000                                           -                                     -                                -                               1,575,000 މަގުހެދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަށް ގެންދާ ރަށްރަށުގެ މަގުބައްތި ޖެހުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    3,093,300                               3,093,300 ޒޯން 1 ގެ ކުނި މެނޭޖުކުރާ މަރުކަޒުތަކުގެ އަޕްގްރޭޑް ކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                 250,500                                           -                                     -                                -                                  250,500 ވިޔަފާރި ބަނދަރުތަކުގައި ގަސްގަހާގެއްސާއި ޖަނަވާރު ކަރަންޓީންކުރުމުގެ ހިދުމަތް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                                          -                             79,511,384                                     -                    9,011,922                             88,523,306 އައުޓަރ އައިލޭންޑްސް ހަރބަރ، ވޯޓަރ ސަޕްލައި އެންޑް ސްވެރޭޖް ފެސިލިޓީސް ޕްރޮޖެކްޓް  މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          2,309,160                       104,783                               2,413,943 4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                             12,131,019                                     -                    2,521,730                             14,652,749 ސެނިޓޭޝަން އިން 5 އައިލަންޑްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                       47,598,621                                -                             47,598,621 މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އެވޯޑުކުރެވިފައި                              3,738,048                             11,192,376                                     -                                -                             14,930,424 މޯލްޑިވްސް އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ރެސިލިއަންސް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,211,250                                           -                                     -                                -                               1,211,250 ޞިއްޙީ މަރުކަޒު ތަކުގައި ޕޯރޓިކޯ އާއި ގަރާޖު ހެދުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތް  1163

ޒޯން 2 (ނ،ރ،ބ.ޅ) 40 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުންއަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    3,600,000                               3,600,000 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                 195,167                                           -                                     -                                -                                  195,167 ރ.މަޑުއްވަރީ އަދި ކ.ގާފަރުގައި އައިސްޕްލާންޓް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                              2,788,104                                           -                                     -                                -                               2,788,104 މައިކްރޯ ގްރިޑް ޑީސެލިނޭޝަން ޕްލާންޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

އަލަށްފަށާ                              1,239,000                                           -                                     -                                -                               1,239,000 ސައިޓުތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ސައިޓް މިއުޒިއަމް ގާއިމުކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް އާރޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް 1532

ހިނގަމުންދާ                                 446,097                                           -                                     -                                -                                  446,097 ރާޑަރ ސިސްޓަމް ގާއިމުކުރުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދިފާއީ ބާރު 1013

ހިނގަމުންދާ                                 557,621                                           -                                     -                                -                                  557,621 އުތުރުގެ ސަރަހައްދުގައި ހައި-ސްޕީޑް ފެރީގެ ނިޒާމު ގާއިމްކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                             56,684,880                                     -                                -                             56,684,880 އެފޯޑަބަލް ހައުސިންގ ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                             98,480,100                       35,012,078                                -                          133,492,178 އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                       39,448,449                    4,224,339                             43,672,788 މޯލްޑިވްސް ކްލީން އެންވަޔަރަންމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                          122,910,055                       57,393,224                       935,897                          181,239,176 ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                          1,597,541                                -                               1,597,541 އެންހޭންސްމަންޓް އޮފް އެގްރިކަލްޗަރ ސަޕޯޓް ސަރވިސަސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ލިންކޭޖަސް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                              3,124,335                               7,333,714                          6,620,416                                -                             17,078,465 މޯލްޑިވްސް އެގްރިބިޒްނަސް ޕްރޮގްރާމް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                              5,576,209                                           -                       12,420,396                                -                             17,996,605 މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

ހިނގަމުންދާ                                          -                             41,355,688                                     -                                -                             41,355,688 ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ފިޝަރީޒް ސެކްޓަރ ޕްރޮޖެކްޓް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

އަލަށްފަށާ                                          -                             17,388,091                                     -                                -                             17,388,091 އެކި ރަށްރަށުގައި ޕޮލިސް ސްޓޭޝަން ގާއިމުކުރުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް 1027

އަލަށްފަށާ                          448,512,777                                           -                                     -                                -                          448,512,777 ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ހައުސިންގ މަޝްރޫޢު މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224



އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                       25,000,000                                -                             25,000,000 ރިނިއުވަބްލް އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް (އެޝޫއަރ) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                             13,082,700                                     -                                -                             13,082,700 ސްމޯލް ސްކޭލް ވޭސްޓް ޓު އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް ފޭސް 2 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                              5,000,000                                           -                                     -                                -                               5,000,000 އެކިރަށްތަކުގައި ކޯޓު އިމާރާތްކުރުން ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން 1264

ޓެންޑަރިންގ                                          -                                           -                                     -                       332,965                                  332,965 ޒޯން 1 ގެ ސަރަޙައްދީ ކުނި މެނޭޖު ކުރުން (އޮފިޑް ފޭސް 2) މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ޕްރީޓެންޑަރިންގ                            20,000,000                                           -                                     -                                -                             20,000,000 އެކިރަށްރަށުގައި ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުން މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ 1224

ހިނގަމުންދާ                                          -                                           -                                     -                                -                                           - އެކްސެލަރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް 1 މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                       34,530,844                                -                             34,530,844 ބިލްޑިންގ ކްލައިމެޓް ރެސިލިއެންޓް ސޭފަރ އައިލަންޑްސް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

އަލަށްފަށާ                                          -                                           -                                     -                    4,725,000                               4,725,000

ޒޯން 4 އަދި 5 (މ،ފ،ދ،ތ،ލ) 35 ރަށުގައި ފަނާވާޒާތުގެ ކުނި ރަށުފެންވަރުގައި މެނޭޖް ކުރުމަށް 

ބޭނުންވާ ބަޔޯ ޓުރީޑްމަންޓް ސިސްޓަމް ޤާއިމް ކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް އެންޑް ޓެކްނޯލޮޖީ 1229

ހިނގަމުންދާ                                          -                               2,000,000                                     -                                -                               2,000,000 ނޑުއޮތްގިރީގައި މިފްކޯގެ ހިދުމަތް ފުޅާކުރުން ކޫއްޑޫ އަދި ކަ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ 1233

1
މަޝްރޫއަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓު އެކިރަށްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމަނާފައި 
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(އަދަދުތައް ރުފިޔާއިން)

2024 2023 2022 2021 2020

އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ       13,922,112,928      17,665,452,153      20,838,241,252      22,959,058,755      24,611,236,442

ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކަށް ލިބޭ އާމްދަނީ            512,460,289           870,385,005           948,259,796        1,077,920,538        1,161,547,717

ނޑަން: ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ           (185,148,725)            (10,980,452)         (418,410,936)         (519,744,061)         (579,206,022) ކަ

25,193,578,137     23,517,235,232     21,368,090,112     18,524,856,706     14,249,424,492      

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ            605,203,722           551,073,543        2,313,108,000        3,855,000,000        1,542,000,000

މަޝްރޫއުތަކަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ            367,261,610           602,683,464           598,693,520           605,289,191           575,179,551

2,117,179,551       4,460,289,191       2,911,801,520       1,153,757,007       972,465,332            

27,310,757,688     27,977,524,423     24,279,891,632     19,678,613,713     15,221,889,824      

އޮފީސްތަކުގެ ބަޖެޓުގެ ޖުމުލަ       26,801,192,494      33,767,816,836      32,862,067,134      36,671,931,345      34,907,341,711

ޓްރަސްޓް ފަންޑުތަކުން ކުރާ ޚަރަދު         1,739,953,420           662,220,338           591,509,659           646,920,269           653,244,676

ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ފައިސާއިން ކުރާ ޚަރަދު               26,407,057             30,182,300             23,954,393             11,361,654             11,577,247

މަޝްރޫއުތަކަށް ލިބޭ ހިލޭ އެހީއިން ކުރާ ޚަރަދު            372,083,695           622,832,609           603,453,382           609,847,940           580,179,551

ލޯނުން ކުރާ ޚަރަދު         1,216,893,209        2,084,635,436        2,885,433,915        3,117,674,124        3,921,021,635

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީ ތަކަށް ދައްކަންޖެހޭ 0.1 %                             -                           -             32,862,067             36,671,931             34,907,342

40,108,272,162     41,094,407,263     36,999,280,550     37,167,687,519     30,156,529,875      

ނޑަން:  ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)           (439,818,438)         (659,035,100)         (370,639,700)         (939,173,831)         (795,395,200) ކަ

ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)            (753,310,965)      (3,760,400,000)      (2,491,104,000)      (4,001,721,000)      (1,703,365,000)

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު                (9,866,269)            (21,268,131)            (35,732,690)            (27,698,863)            (15,274,613)

ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް           (200,000,000)         (225,721,671)                           -                           -                           -

37,594,237,349     36,125,813,569     34,101,804,160     32,501,262,617     28,753,534,203      

ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ       15,221,889,824      19,678,613,713      24,279,891,632      27,977,524,423      27,310,757,688

ނޑަން: ޖުމުލަ ޚަރަދު      (28,753,534,203)    (32,501,262,617)    (34,101,804,160)    (36,125,813,569)    (37,594,237,349) ކަ

(10,283,479,661)   (8,148,289,146)     (9,821,912,528)     (12,822,648,904)   (13,531,644,379)     

(6,682,574,330)     (4,841,189,961)     (6,906,688,666)     (10,135,660,062)   (11,927,785,245)     

އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް      (13,531,644,379)    (12,822,648,904)      (9,821,912,528)      (8,148,289,146)    (10,283,479,661)

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު         1,603,859,134        2,686,988,842        2,915,223,862        3,307,099,185        3,600,905,331



2024 2023 2022 2021 2020

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން         2,504,060,114       6,034,235,436       5,020,329,915       2,970,953,124       6,072,656,635

ލޯނުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ         1,107,648,598        2,084,635,436        2,885,433,915        3,117,674,124        3,921,021,635

ބަޖެޓް ސަޕޯޓް ލޯނު         2,021,967,142                           -           771,000,000           771,000,000           771,000,000

ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ވިއްކާ ސުކޫކް / ބޮންޑް ފަދަ ތަކެތި            127,755,339        7,710,000,000        3,084,000,000        2,313,000,000        2,313,000,000

ގްރީން / ބްލޫ ބޮންޑް                             -                           -           771,000,000           771,000,000           771,000,000

ނޑަން:  ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ފޮރިން)           (753,310,965)      (3,760,400,000)      (2,491,104,000)      (4,001,721,000)      (1,703,365,000) ކަ

ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކުން      11,027,584,265       6,788,413,468       4,801,582,613       5,177,336,022       4,210,823,026

ޑޮމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓީޒް އަދި ލޯނު ފަދަ ތަކެތިން       11,879,489,238        8,102,857,668        3,892,844,839        5,727,616,946        5,402,575,749

ސޮވްރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑުން ލިބޭ                             -                           -           894,900,000                           -                           -

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ރިސިޕްޓް                             -                           -           771,000,000           771,000,000                           -

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނު ތަކުން އަނބުރާ ލިބޭ            191,423,725             10,980,452           418,410,936           519,744,061           579,206,022

ނޑަން:  ލޯނު އަނބުރާދެއްކުން (ޑޮމެސްޓިކް)           (439,818,438)         (659,035,100)         (370,639,700)         (939,173,831)         (795,395,200) ކަ

ސޮވްރިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފާރ ކުރާ           (393,643,991)         (419,399,750)         (769,200,772)         (874,152,291)         (960,288,932)

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު                (9,866,269)            (21,268,131)            (35,732,690)            (27,698,863)            (15,274,613)

ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް           (200,000,000)         (225,721,671)                           -                           -                           -

10,283,479,661     8,148,289,146       9,821,912,528       12,822,648,904     13,531,644,379      

ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)                       57,569                     77,013                     87,498                     96,646                   105,414

ރިއަލް ޖީޑީޕީ (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)                       51,261                     67,484                     75,554                     82,153                     88,227

މިލިއަން ރުފިޔާއިން)                      86,511                    93,970                  102,975                  107,524                  111,018 ޖުމުލަ ދަރަނި (

ބޭރުގެ ދަރަނި (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)                       24,935                     33,003                     41,132                     47,104                     49,771

އެތެރޭގެ ދަރަނި (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)                       41,628                     46,673                     50,216                     50,939                     53,072

ގެރެންޓީދީފައިވާ ދަރަނި (މިލިއަން ރުފިޔާއިން)                       19,948                     14,294                     11,627                       9,481                       8,175

25.9% 28.9% 27.7% 25.6% 26.4% ޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ

35.7% 37.4% 39.0% 42.2% 49.9% ޖުމުލަ ޚަރަދު

-9.8% -8.4% -11.2% -16.6% -23.5% އޯވަރޯލް ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް

-6.3% -5.0% -7.9% -13.2% -20.7% ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް (ޑެފިސިޓް) / ސަރޕްލަސް

105.3% 111.3% 117.7% 122.0% 150.3% ޖުމުލަ ދަރަނި

47.2% 48.7% 47.0% 42.9% 43.3% ބޭރުގެ ދަރަނި

50.3% 52.7% 57.4% 60.6% 72.3% އެތެރޭގެ ދަރަނި

7.8% 9.8% 13.3% 18.6% 34.7% ގެރެންޓީދީފައިވާ ދަރަނި
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  ބަޖ ޓު   އ ތުރުން   ޢަދަދުގ    ބަޖ ޓުގ    ޖުމްލަ : 5ޖަދުވަލު  

 ސްޓްރަކްޗަރ   އ ޕްރޮޕްރ އޭޝަން   ނުވަތަ   ބައ ކުރ ވޭގޮތް 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(އަދަދުތައް ރުފިޔާއިން)

2022

36,999,280,550  

31,562,067,134  

181,000,000        S01

188,071,078        S02

531,183,564        S04

17,400,000          S03

28,477,900          S05

29,215,518          S06

29,850,198          S07

45,400,000          S08

90,315,293          S09

66,100,000          S10

113,700,000        S11

10,200,000          S12

5,100,000             S13

9,300,000             S14

10,500,000          S15

62,756,570          S16

4,703,715             S17



2022

13,780,000          S18

10,165,636          S44

17,200,000          S60

9,000,000             S57

43,700,000          S35

6,100,000             S56

68,090,000          S20

9,122,636,966     S37

1,400,000,000     S38

17,914,428          S21

145,000,000        S55

1,516,538,064     S45

160,064,687        S47

12,300,000          S53

90,354,105          S22

1,765,908,502     S39

321,643,246        S46

236,013,533        S40

3,109,307,067     S23

701,545,914        S48

40,000,000          S24

170,838,382        S25



2022

352,100,000        S26

2,030,944,678     S27

1,093,433,860     S42

291,066,913        S62

202,601,872        S58

171,320,765        S63

160,940,967        S61

172,200,000        S64

267,594,165        S59

208,636,556        S28

53,127,922          S50

58,600,000          S29

312,017,166        S30

63,240,961          S52

2,130,768,712     S31

87,852,223          S32

186,687,271        S33

237,483,400        S34

217,704,570        S36

1,297,000,000     S41

1,565,370,767     S43
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  މ ންބަރުން   ބައްދަލުވުންތަކަށް   ކޮމ ޓީގ  : 6ޖަދުވަލު  
 ނ ސްބަތް   ހާޒ ރުވ  

 



P S -

18.11.2021 11 0:35 18 P P P P - P P - - - P - P - P P P P - P P P - P P P -

16.11.2021 10 1:45 20 P P P P - P P P - - P P P - P P P P - P P P - P P - P

15.11.2021 9 1:40 19 P P P P - P P P - - - P - - P P - P P P P P - P P P P

15.11.2021 8 1:15 22 P P P P - P P P - - P P P - P P P P - P P P P P P P P

15.11.2021 7 1:10 21 P P - P - P P P - P P P P - P P P P P P P P - P P - P

15.11.2021 6 2:00 21 P P P - - P P P - - - P P - P P P P P P P P P P P P P

14.11.2021 5 2:30 20 P P P P - P P P - - P P P - P P - P P P - P - P P P P

14.11.2021 4 2:15 21 P P P P - P P P - - P P P - P P - P P P P P - P P P P

14.11.2021 3 2:20 22 P P P P - P P P - - P P P - P P P P P P P P - P P P P

14.11.2021 2 2:15 19 P P P P - P P P - - - P P - P P P P P P P - - P P P -

01.11.2021 1 0:25 23 P P P P - P P P P - P P P - P P P P P P P P P P P S P
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11 18:10 11 11 10 10 0 11 11 10 1 1 8 10 10 0 11 11 8 11 8 11 10 10 3 11 11 8 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 11 0 0 1 10 10 3 1 1 11 0 0 3 0 3 0 1 1 8 0 0 2 2

11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11

11 11 10 10 0 11 11 10 1 1 8 10 10 0 11 11 8 11 8 11 10 10 3 11 11 8 9

100 100 91 91 0 100 100 91 9 9 73 91 91 0 100 100 73 100 73 100 91 91 27 100 100 80 82

ް 2022ީ: ހާޒިރީ ރިޕޯޓ ، ބަޖެޓް ދިރާސާކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުން އެކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތަކަށް ވަޑައިގެންނެވި ގޮތުގެ ހާޒިރ  ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ދިރާސާކުރެއްވުމަށް

ް ހާޒިރުވާން ޖެހޭ ޖުމްލަ ބައްދަލުވުނ
ހާޒިރުވި ޖުމްލަ ބައްދަލުވުން

(%)ޙާޒިރީ އިންސައްތަ 

ސަލާމް
ޗުއްޓީ

ޙާޒިރުނުވޭ

ް ސަލާމުގައި ހުންނެވި ބައްދަލުވުނ ް ްވަޑައިނުގަންނަވާ ބައްދަލުވުނ  ވަޑައިގެންނެވި ބައްދަލުވުނ


