
ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ 1449

ރުފިޔާ

އާމްދަނީ       3,161,517

ބްލޮކް ގްރާންޓް       2,621,181

ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް                  -

ޓްރަސްޓް ފަންޑް                  -

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ          540,336

ޖުމްލަ ބަޖެޓު       6,671,340

ބްލޮކް ގްރާންޓް       6,255,736

ރިކަރަންޓް       3,396,156

ކެޕިޓަލް          171,700

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ       2,687,880

ކޮންޑިޝަނަލް ގްރާންޓް                 -

ރިކަރަންޓް                  -

ކެޕިޓަލް                  -

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ                  -

ޓްރަސްޓް ފަންޑް                 -

ރިކަރަންޓް                  -

ކެޕިޓަލް                  -

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ                  -

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ          415,604

ރިކަރަންޓް          415,604

ކެޕިޓަލް                  -

ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ                  -

ޑެފިސިޓް     (3,509,823)

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2023 - 2025



( (30 ޖޫން 2021 ނިޔަލަށް

ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އާބާދީ                 321

ފިރިހެން                 164

އަންހެން                 157

ދިރިއުޅޭ އާބާދީ                 151

ދިވެހިން                 151

ފިރިހެން                   76

އަންހެން                   75

ބިދޭސީން                 -

ފިރިހެން                  -

އަންހެން                  -

އެހެނިހެން މައުލޫމާތު

ބިމުގެ ބޮޑުމިން (ހެކްޓަރ)                   24

ގޭބިސީގެ އަދަދު                   47

މިސްކިތްތަކުގެ އަދަދު                     1

1                     ( ޔޫތު ސެންޓަރގެ އަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ

3                     ( ކުޅިވަރުކުޅޭ ދަނޑު ތަކުގެ އަދަދު (ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ

ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު                     4

65 އަހަރު ފުރިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އަދަދު                     3

އެކަނިވެރިމައިންގެ އަދަދު                     3

ޔަތީމު ކުދިންގެ އަދަދު

މަސްދޯނީގެ އަދަދު                     1

ދަނޑު ބިންތަކުގެ އަދަދު                   17

ފިހާރައިގެ އަދަދު                     2

ސައި ހޮޓާ / ރެސްޓޯރަންޓްގެ އަދަދު                     1

ގެސްޓްހައުސްގެ އަދަދު                     1

ވަޑާންގެއާއި ވޯކްޝޮޕް ފަދަ ތަންތަނުގެ އަދަދު                     2

ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުނީގެ އަދަދު

އެހެނިހެން ވިޔަފާރިތަކުގެ އަދަދު                     3

ބަނދަރު ހެދިފައި

ނަރުދަމާ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރެވިފައި

ފެނުގެ ނިޒާމް ޤާއިމުކުރެވިފައި



2025 2024 2023

ޖުމްލަ           3,161,517           3,626,707           3,867,000

ފައިސާގެ ހިލޭ އެހީ - ބައިލެޓްރަލް           2,621,181           3,086,372           3,326,666 141001 ބްލޮކް ގްރާންޓް

އެހެނިހެން ފައިދާ               6,000.00               6,000.00               6,000.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

މުވައްޒަފުންގެ ގަޑީ ލާރި އާއި ޖޫރިމަނާއަށް ލިބޭ               8,000.00               8,000.00               8,000.00 126004 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ               5,000.00               5,000.00               5,000.00 131001 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ތަކެތި ވިއްކައިގެން ލިބޭ ފައިސާ             87,000.00             87,000.00             87,000.00 124999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ފައިދާ               7,200.00               7,200.00               7,200.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި             60,000.00             60,000.00             60,000.00 125002 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ފައިދާ               2,400.00               2,400.00               2,400.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ފައިދާ               1,800.00               1,800.00               1,800.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

ކުނީ ފީ             69,400.00             69,400.00             69,400.00 121030 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ފައިދާ           100,000.00             99,999.00             99,998.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ފައިދާ               6,984.00               6,984.00               6,984.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ފައިދާ           120,552.00           120,552.00           120,552.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ފައިދާ             24,000.00             24,000.00             24,000.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ނެގޭ ފީ               4,000.00               4,000.00               4,000.00 121999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

ސަރުކާރުގެ ޢިމާރާތްތަކުގެ ކުލި             20,000.00             20,000.00             20,000.00 125002 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

ފޮޓޯކޮޕީ ހައްދައިދީގެން ލިބޭ ފައިސާ               6,000.00               6,000.00               6,000.00 121041 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

އެހެނިހެން ފައިދާ             12,000.00             12,000.00             12,000.00 181999 ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2023 - 2025

އާމްދަނީ އަށް ލިބޭ ފައިސާ

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ލަފާކުރާލަފާކުރާލަފާކުރާ

ރެވެނިއު ކޯޑް ނަންފަންޑް ރެވެނިއު ކޯޑް



ޖުމްލަ        206,700.00                     -                     -

-                     -                     21,000.00          350.00               60 ޕްލާސްޓިކް ގޮނޑި  ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް 423001 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     10,000.00          5,000.00            2 މޭޖު  ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް 423001 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     39,000.00          2,600.00            15 ކޮންފަރެންސް ގޮނޑި  ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގސް 423001 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     10,000.00          5,000.00            2 ސްކޭނާރ މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް 423002 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     9,000.00            4,500.00            2 ޕްރިންޓަރ މެޝިނަރީ އާއި އިކުއިޕްމަންޓް 423002 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     5,600.00            560.00               10 މަސައްކަތު ޓޫލްސް އެކިއެކިމަސައްކަތަށްބޭނުންކުރާ ސާމާނު - ޓޫލްސް 423004 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     21,600.00          1,800.00            12 ފޯން  މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި 423006 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     7,500.00            1,500.00            5 ސޮފްޓް ވެއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެއަރ 423007 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     48,000.00          16,000.00          3 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސިސްޓަމް އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ . .ޓީ އައި 423008 ބްލޮކް ގްރާންޓް

-                     -                     35,000.00          35,000.00          1 ސާރވާ ޕީސީ އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާރޑްވެއަރ . .ޓީ އައި 423008

-                     -                     -                     

-                     -                     -                     

2023

އަދަދު ލަފާކުރާއަދަދު ރޭޓް

2024

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2023 - 2025

ހަރުމުދަލުގެ ތަފްސީލް

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

2025

ތަފްސީލްޚަރަދު ކޯޑް ނަން ޚަރަދު ކޯޑް ފަންޑް

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާރޭޓް ރޭޓް އަދަދު



2025 2024 2023 ސްޓެޓަސް ރަށް މަޝްރޫއުގެ ނަން ފަންޑް ބާވަތް ޚަރަދު ކޯޑް ނަން ޚަރަދު ކޯޑް

ޖުމްލަ       2,687,880                 -                 -

ޕްލޭންކޮށްފައި       2,687,880 ލ.މުންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާއަށް އެކުސްޓޭންޝަން އިމާރާތެއް ގާއިމް ކުރުން ލ.މުންޑޫ ބްލޮކް ގްރާންޓް އޮފީސް ޢިމާރާތް މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް 421003

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

.ޕީ މަޝްރޫއުތައް .އައި .އެސް ޕީ

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2023 - 2025



2024 އަށް 2023 އަށް 2023 އަށް

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު            3,396,156            2,345,756            2,345,756

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            2,859,580                       -                       -

 މުޅިޖުމްލަ           6,255,736           2,345,756           2,345,756

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު           3,396,156           2,345,756           2,345,756

210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު            2,345,756            2,345,756            2,345,756 210

213 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައ                       -                       -                       - 213

221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                 86,000                       -                       - 221

222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު               115,300                       -                       - 222

223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު               514,100                       -                       - 223

224 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                       -                       -                       - 224

225 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                       -                       -                       - 225

226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                 30,000                       -                       - 226

227 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                       -                       -                       - 227

228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް               305,000                       -                       - 228

281 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                       -                       -                       - 281

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު           2,859,580                      -                      -

421 ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން            2,687,880                       -                       - 421

422 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން                       -                       -                       - 422

423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު               171,700                       -                       - 423

440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                       - 440

720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                       -                       -                       - 720

730 ލޯން ދޫކުރުން                       -                       -                       - 730

210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު           2,345,756           2,345,756           2,345,756 210

211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ            1,592,216            1,592,216            1,592,216 211

212 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް               753,540               753,540               753,540 212

211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ           1,592,216           1,592,216           1,592,216 211

211001 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ            1,416,996            1,416,996            1,416,996 211001

211002 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ               175,220               175,220               175,220 211002

212 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް              753,540              753,540              753,540 212

212001 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ                       -                       -                       - 212001

212002 މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212002

c

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2023 - 2025

) އިން ކުރާ ޚަރަދު ސަރުކާރުންދޭ ހިލޭ އެހީ (ބްލޮކް ގްރާންޓް

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



212003 ފަންނީ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212003

212004 ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212004

212005 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                  45,000                 45,000                 45,000 212005

212006 މެޑިކަލް އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212006

212007 ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212007

212008 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލެވަންސް                       -                       -                       - 212008

212009 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް                 82,800                 82,800                 82,800 212009

212010 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް                 36,000                 36,000                 36,000 212010

212011 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212011

212012 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212012

212013 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212013

212014 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް               177,600               177,600               177,600 212014

212015 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                 13,920                 13,920                 13,920 212015

212016 އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ                       -                       -                       - 212016

212017 އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                       -                       -                       - 212017

212018 ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212018

212019 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212019

212020 ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212020

212021 ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212021

212022 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212022

212023 އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212023

212024 ފޯނު އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212024

212025 ރިސްކް އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212025

212026 ހެދުން އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212026

212027 ސަރވިސް އެލަވަންސް               138,000               138,000               138,000 212027

212028 ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212028

212029 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު                       -                       -                       - 212029

212030 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ                       -                       -                       - 212030

212031 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް               105,600               105,600               105,600 212031

212032 ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212032

212999 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ               154,620               154,620               154,620 212999

213 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ                       -                      -                      - 213

213006 ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ 213006

221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                86,000                      -                      - 221

221001 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 28,000 221001

221002 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                   8,000 221002

221003 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                 24,000 221003

221004 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު  221004

221005 ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު                 26,000 221005

221999 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 221999

222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު              115,300                      -                      - 222

222001 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި                 38,000 222001



222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                 10,000 222002

222003 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                   5,000 222003

222004 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                   8,000 222004

222005 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                 12,000 222005

222006 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް 222006

222007 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                 16,000 222007

222008 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                   8,000 222008

222009 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                   2,500 222009

222010 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                   6,000 222010

222011 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                   6,800 222011

222999 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                   3,000 222999

223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު              514,100                      -                      - 223

223001 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް               120,000 223001

223002 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު               244,000 223002

223003 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު 223003

223004 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223004

223005 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 223005

223006 ތަކެތީގެ ކުލި 223006

223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223007

223008 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                 26,000 223008

223009 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 223009

223010 އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 223010

223011 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                 24,000 223011

223012 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                 30,000 223012

223013 އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                 25,000 223013

223014 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                   6,000 223014

223015 ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު  223015

223016 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                   3,000 223016

223017 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                   8,000 223017

223018 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް                 24,000 223018

223019 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                   3,500 223019

223020 ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 223020

223021 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު 223021

223022 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް 223022

223023 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު 223023

223024 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                      600 223024

223025 އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 223025

223999 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު 223999

224 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                      -                      -                      - 224

224001 މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224001

224011 އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224011

224021 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 224021

224022 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް 224022



224999 އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224999

225 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                      -                      -                      - 225

225001 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ 225001

225002 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 225002

225003 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 225003

225004 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ 225004

225005 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 225005

225006 އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު 225006

226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                30,000                      -                      - 226

226001 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226001

226002 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                 30,000 226002

226003 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން 226003

226004 ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން 226004

226005 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން 226005

226006 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226006

226007 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 226007

226008 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226008

226009 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން 226009

226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން 226010

226011 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226011

226012 ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226012

226013 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226013

226014 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226014

226015 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން 226015

226016 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 226016

226017 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން 226017

226018 މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު 226018

227 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

227001 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 227001

227002 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227002

227003 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227003

227011 ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ 227011

228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް              305,000                      -                      - 228

228002 ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 228002

228003 އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228003

228004 ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 228004

228005 ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228005

228006 ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ 228006

228007 ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ 228007

228008 ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ 228008

228009 އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                   5,000 228009



228010 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ               300,000 228010

228014 އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ  228014

228015 ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ 228015

228016 ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ 228016

228017 ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ 228017

228019 ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228019

228022 ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ 228022

228024 ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް 228024

228027 ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ 228027

228999 އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228999

281 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                      -                      -                      - 281

281001 ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281001

281002 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 281002

281003 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ 281003

281999 އެހެނިހެން ގެއްލުން 281999

421 ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން           2,687,880                      -                      - 421

421001 ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން                       -                       -                       - 421001

421002 މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް                       -                       -                       - 421002

421003 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް            2,687,880                       -                       - 421003

422 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން                      -                      -                      - 422

422001 މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން                       -                       -                       - 422001

422002 ވައިގެ ބަނދަރު                       -                       -                       - 422002

422003 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު                       -                       -                       - 422003

422004 ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް                       -                       -                       - 422004

422005 ކަރަންޓް ވިއުގަ                        -                       -                       - 422005

422999 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް                       -                       -                       - 422999

423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު              171,700                      -                      - 423

423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                 70,000                       -                       - 423001

423002 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                 19,000                       -                       - 423002

423003 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް                       -                       -                       - 423003

423004 އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)                   5,600                       -                       - 423004

423005 ރިފަރެންސް ފޮތް                       -                       -                       - 423005

423006 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                 21,600                       -                       - 423006

423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                   7,500                       -                       - 423007

423008 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ                 48,000                       -                       - 423008

423999 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް                       -                       -                       - 423999

424001 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                       -                       -                       - 424001

424002 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު                       -                       -                       - 424002

424003 ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު                       -                       -                       - 424003

440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440



441001 ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ 441001

441003 ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް 441003

442001 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު 442001

442002 ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް 442002

720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

721001 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް 721001

721002 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ 721002

721003 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 721003

721004 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް 721004

721005 ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް 721005

721999 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން 721999

722001 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ 722001

722002 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް 722002

722003 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 722003

722004 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 722004

723001 ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް 723001

723002 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް 723002

723003 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 723003

723004 ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް 723004

725001 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް 725001

725002 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް 725002

725003 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 725003

725004 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 725004

730 ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

731001 ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ 731001

731002 ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 731002

731003 ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 731003

731004 ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް 731004

731005 ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން 731005

731999 ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 731999

732002 ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް 732002

732003 ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް 732003

732004 ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 732004

732999 ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް 732999



2021.INPUT 2020.REV 2019.ACT
2024 އަށް 2023 އަށް 2022 އަށް

ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ ލަފާކުރާ

ބަޖެޓް ބަޖެޓް ބަޖެޓް

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު               415,604               102,004               102,004

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                       -                       -                       -

 މުޅިޖުމްލަ              415,604              102,004              102,004

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު              415,604              102,004              102,004

210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު               102,004               102,004               102,004 210

213 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައ                       -                       -                       - 213

221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                   7,000                       -                       - 221

222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                 76,000                       -                       - 222

223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު               175,600                       -                       - 223

224 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                       -                       -                       - 224

225 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                       -                       -                       - 225

226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                 55,000                       -                       - 226

227 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                       -                       -                       - 227

228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                       -                       -                       - 228

281 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                       -                       -                       - 281

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު                      -                      -                      -

421 ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން                       -                       -                       - 421

422 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން                       -                       -                       - 422

423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                       - 423

440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                       -                       -                       - 440

720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                       -                       -                       - 720

730 ލޯން ދޫކުރުން                       -                       -                       - 730

210 މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު              102,004              102,004              102,004 210

211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ                 49,600                 49,600                 49,600 211

212 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް                 52,404                 52,404                 52,404 212

211 މުސާރައާއި އުޖޫރަ                49,600                49,600                49,600 211

211001 މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ                 37,200                 37,200                 37,200 211001

211002 އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ                 12,400                 12,400                 12,400 211002

212 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް                52,404                52,404                52,404 212

212001 މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ޕޮކެޓްމަނީ                       -                       -                       - 212001

c

ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2023 - 2025

ކައުންސިލުގެ އާމްދަނީ ފަންޑުން ކުރާ ޚަރަދު

ހައްދުންމަތީ މުންޑޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ



212002 މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212002

212003 ފަންނީ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212003

212004 ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212004

212005 ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                    3,000                   3,000                   3,000 212005

212006 މެޑިކަލް އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212006

212007 ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212007

212008 މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލެވަންސް                       -                       -                       - 212008

212009 މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212009

212010 މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212010

212011 އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212011

212012 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212012

212013 އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212013

212014 މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212014

212015 ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212015

212016 އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ                       -                       -                       - 212016

212017 އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                       -                       -                       - 212017

212018 ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212018

212019 ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212019

212020 ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212020

212021 ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212021

212022 ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212022

212023 އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212023

212024 ފޯނު އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212024

212025 ރިސްކް އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212025

212026 ހެދުން އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212026

212027 ސަރވިސް އެލަވަންސް                 12,000                 12,000                 12,000 212027

212028 ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212028

212029 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު                       -                       -                       - 212029

212030 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ                       -                       -                       - 212030

212031 ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް                 14,400                 14,400                 14,400 212031

212032 ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް                       -                       -                       - 212032

212999 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ                 23,004                 23,004                 23,004 212999

213 ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ                       -                      -                      - 213

213006 ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ 213006

221 ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު                  7,000                      -                      - 221

221001 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                   5,000 221001

221002 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                   2,000 221002

221003 ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު 221003

221004 ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު 221004

221005 ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު 221005

221999 އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު 221999

222 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                76,000                      -                      - 222



222001 ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި 222001

222002 އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި 222002

222003 ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                 25,000 222003

222004 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި 222004

222005 އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                   4,000 222005

222006 ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                 12,000 222006

222007 ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                 12,000 222007

222008 ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                   8,000 222008

222009 ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                   5,000 222009

222010 އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި 222010

222011 ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް 222011

222999 އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                 10,000 222999

223 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު              175,600                      -                      - 223

223001 ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް 223001

223002 އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                 35,000 223002

223003 ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                 20,000 223003

223004 ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު 223004

223005 ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި 223005

223006 ތަކެތީގެ ކުލި                   5,000 223006

223007 ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 223007

223008 އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                 40,000 223008

223009 ޕޯސްޓޭޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު 223009

223010 އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު 223010

223011 އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                 15,000 223011

223012 ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                 10,000 223012

223013 އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                 50,000 223013

223014 އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު 223014

223015 ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު  223015

223016 ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ 223016

223017 މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު 223017

223018 ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް 223018

223019 އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް 223019

223020 ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު 223020

223021 ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު 223021

223022 އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް 223022

223023 ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު 223023

223024 ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                      600 223024

223025 އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން 223025

223999 އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު 223999

224 ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު                      -                      -                      - 224

224001 މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224001

224011 އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224011

224021 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި 224021



224022 ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް 224022

224999 އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް 224999

225 ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                      -                      -                      - 225

225001 ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ 225001

225002 ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު 225002

225003 ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު 225003

225004 ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ 225004

225005 ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު 225005

225006 އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު 225006

226 މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                55,000                      -                      - 226

226001 މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން 226001

226002 މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                 20,000 226002

226003 މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން 226003

226004 ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން 226004

226005 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން 226005

226006 ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން 226006

226007 ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން 226007

226008 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226008

226009 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން                   5,000 226009

226010 މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން                   8,000 226010

226011 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                 12,000 226011

226012 ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން 226012

226013 ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226013

226014 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން 226014

226015 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                 10,000 226015

226016 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން 226016

226017 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން 226017

226018 މަރާމާތުކުރުން - ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު 226018

227 ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު                      -                      -                      - 227

227001 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ 227001

227002 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227002

227003 ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ 227003

227011 ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ 227011

228 ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް                      -                      -                      - 228

228002 ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ 228002

228003 އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228003

228004 ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ 228004

228005 ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228005

228006 ރާއްޖޭގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ 228006

228007 ބޭރުގެ އެކިއެކި ޖަމާޢަތްތަކާއި ތަންތާނގެ ޗަންދާއާއި މެމްބަރޝިޕް ފީ އަށް ދައްކާ ފައިސާ 228007

228008 ސަރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ 228008



228009 އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228009

228010 ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ 228010

228014 އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ  228014

228015 ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ 228015

228016 ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ 228016

228017 ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ 228017

228019 ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228019

228022 ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ 228022

228024 ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް 228024

228027 ވަޒީފާ ހޯދާތީ ނުވަތަ ހާލަތުބަދަލުވެފައިވާތީ ދޭއެހީ 228027

228999 އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ 228999

281 ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                      -                      -                      - 281

281001 ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ 281001

281002 އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ 281002

281003 އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ 281003

281999 އެހެނިހެން ގެއްލުން 281999

421 ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން                      -                      -                      - 421

421001 ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން                       -                       -                       - 421001

421002 މީހުން ދިރިއުޅޭ ޢިމާރާތް                       -                       -                       - 421002

421003 މީހުން ދިރިނޫޅޭ ޢިމާރާތް                       -                       -                       - 421003

422 އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން                      -                      -                      - 422

422001 މަގާއި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން                       -                       -                       - 422001

422002 ވައިގެ ބަނދަރު                       -                       -                       - 422002

422003 މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު                       -                       -                       - 422003

422004 ފާޚާނާއާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް                       -                       -                       - 422004

422005 ކަރަންޓް ވިއުގަ                        -                       -                       - 422005

422999 އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އެސެޓް                       -                       -                       - 422999

423 އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 423

423001 ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް                       -                       -                       - 423001

423002 ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                       -                       -                       - 423002

423003 ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް                       -                       -                       - 423003

423004 އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)                       -                       -                       - 423004

423005 ރިފަރެންސް ފޮތް                       -                       -                       - 423005

423006 މުވާޞަލާތުގެ ތަކެތި                       -                       -                       - 423006

423007 ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                       -                       -                       - 423007

423008 އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ                       -                       -                       - 423008

423999 އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް                       -                       -                       - 423999

424001 އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                       -                       -                       - 424001

424002 ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު                       -                       -                       - 424002

424003 ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު                       -                       -                       - 424003



440 އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                      -                      -                      - 440

441001 ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ 441001

441003 ޙިއްޞާގައި ކުރެވޭ އިންވެސްޓްމަންޓް 441003

442001 ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު 442001

442002 ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް 442002

720 ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން                      -                      -                      - 720

721001 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް 721001

721002 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާ 721002

721003 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 721003

721004 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް 721004

721005 ކމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ޓްރެޜަރީ ބިލްސް 721005

721999 ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން 721999

722001 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާ 722001

722002 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ ސަރުކާރުތައް 722002

722003 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 722003

722004 ކމ.ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން-ބރ.އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 722004

723001 ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް 723001

723002 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް 723002

723003 ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް 723003

723004 ދމ.ލޯން އަނބުރާދެއްކުން-ރޖ.ޖަމްޢިއްޔާތައް 723004

725001 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް 725001

725002 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް 725002

725003 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 725003

725004 ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 725004

730 ލޯން ދޫކުރުން                      -                      -                      - 730

731001 ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ 731001

731002 ލޯން ދޫކުރުން - ސަރުކާރުގެ މާލީ އިދާރާތައް 731002

731003 ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 731003

731004 ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ ޖަމްޢިއްޔާތައް 731004

731005 ލޯން ދޫކުރުން - ކޮމާޝަލް އިންސްޓިޓިއުޝަން 731005

731999 ލޯން ދޫކުރުން - ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް 731999

732002 ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް 732002

732003 ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް 732003

732004 ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް 732004

732999 ލޯން ދޫކުރުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް 732999
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