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ލިބުނު ބަޖެޓް ް ް/ ކުރަންރާވައިވާ މަސައްކަތ ޚަރަދުތައ

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  171,445,600
ކެޕިޓަލް ޚަރަދު     9,654,400

 މުޅިޖުމްލަ  181,100,000

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު  171,445,600
މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  132,383,400 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ     4,909,600 213
ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު     3,407,250 221
އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު     1,709,000 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު   24,930,450 223
ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު      999,400 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު     1,882,700 226
ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް     1,223,800 228

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު    9,654,400
އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު     9,654,400 423

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު  132,383,400 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ   76,343,900 211



މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް   56,039,500 212

މުސާރައާއި އުޖޫރަ   76,343,900 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ   70,139,900 211001
އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ     6,204,000 211002

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް   56,039,500 212

މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް     1,274,400 212002
ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް       834,000 212005

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް   20,672,000 212011
އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް       48,900 212013

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް   28,788,000 212014
އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ       30,000 212017

ފޯނު އެލަވަންސް      367,200 212024
ހެދުން އެލަވަންސް      387,600 212026

ސަރވިސް އެލަވަންސް     3,366,400 212027
ރާއްޖޭން ބޭރު- ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް       270,000 212029

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ        1,000 212999

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ    4,909,600 213

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ     4,909,600 213006



ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު    3,407,250 221

ނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު      127,350 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަ 221001
ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު        5,600 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު      526,800 221003
ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު     2,747,500 221004

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު    1,709,000 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި      785,000 222001
އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި      350,000 222002
ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި       30,000 222003
އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި       25,000 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި      168,000 222005
ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް       30,000 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި          - 222007
ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި       50,000 222008
ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް       50,000 222009
އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި       25,000 222010
ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް       35,000 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި      161,000 222999

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު   24,930,450 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް      335,700 223001



އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު     4,000,000 223002
270,000      ު ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދ 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު     1,258,000 223004
ތަކެތީގެ ކުލި      137,800 223006

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ     1,317,300 223008
ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު        5,000 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު       20,000 223010
އުފުލުމުގެ ޚަރަދު        8,700 223011

5,705,200     ު ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދ 223012
އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު      251,000 223013
އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު      520,000 223014
ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ       50,000 223016

460,000      ު މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދ 223017
ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް.ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި        8,000 223018

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް       25,600 223019
ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު       20,000 223020

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ          - 223024
އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން   10,328,000 223025

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު      210,150 223999

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު      999,400 225

ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު      365,000 225002



ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ      260,000 225004
އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު      374,400 225006

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު    1,882,700 226

800,000      ް މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުނ 226002
20,000       ް ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުނ 226006
34,000       ް ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުނ 226007
30,000       ް ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުނ 226009

704,000      ް މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުނ 226010
އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން. ޓީ.އައި      184,000 226014
10,700       ް އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުނ 226015

100,000      ް އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުނ 226016

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް    1,223,800 228

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ      375,000 228003
ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ          500 228006

ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ      848,300 228007

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު    9,654,400 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް      276,000 423001
ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް      328,800 423002



(ޓޫލްސް)އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު        65,000 423004
ރިފަރެންސް ފޮތް      390,600 423005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި     3,704,000 423006
ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ      950,000 423007

އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ. ޓީ.އައި     3,940,000 423008


