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2022 ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކުރި ބަޖެޓް

ިދެވހިާރްއޖޭގެ ަހއިޯކޓު 
(ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓު - މަޝްރޫއުތަކުގެ ބަޖެޓު ނުހިމަނައި)

2022.BUDGET

2022

ލަފުާކރި

ރިކަރަންޓް ޚަރަދު          30,523,500

ކެޕިޓަލް ޚަރަދު            1,076,500

 ުމޅިޖުމްލަ           31,600,000

ިރަކަރްންޓ ަޚަރދު           30,523,500

މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާ ޚަރަދު          27,731,853 210

ޕެންޝަނާއި، މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި ޚިދުމަތަކަށް ނޫން ގޮތުން ދޭ ފައިސާ               827,767 213

ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގެ ޚަރަދު 381,458 221

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު 623,878 222

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު 214,948 223

ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު - 224

ތަމްރީން ކުރުމަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު - 225

މަރާމާތު ކުރުމާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު 743,596 226

ލޯނުގެ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު - 227

ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް - 228

ލިބިފައިވާ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ - 281

ެކިޕަޓލް ަޚަރދު             1,076,500

ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު - 291

ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ - 292

Page 1 of 11



2022

ލަފުާކރި

ބިން ހިއްކުމާއި އިމާރާތް ކުރުން                       - 421

އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ބިނާކުރުން                       - 422

އޮފީސް ހިންގުމަށް ބޭނުންވާ ހަރުމުދާ ހޯދުމަށް ކުރާ ޚަރަދު            1,076,500 423

އިގްތިޞާދީ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާ ޚަރަދު                       - 440

ލޯން އަނބުރާ ދެއުްކން                       - 720

ލޯން ދޫކުރުން                       - 730

ުމަވްއަޒުފްނަންށ ިހނގާ ަޚަރދު           27,731,853 210

މުސާރައާއި އުޖޫރަ          14,083,154 211

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް          13,648,699 212

މާުސަރއާއި ުއޖޫރަ           14,083,154 211

މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ          13,237,056 211001

އިތުރުގަޑީގެ މަސައްކަތަށްދޭ ފައިސާ               846,098 211002

ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭދ ެއަލަވްނސް           13,648,699 212

މަތީތަޢުލީމުގެ އެލަވަންސް                       - 212002

ފަންނީ އެލަވަންސް                       - 212003

ދިގުމުއްދަތަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ އެލަވަންސް                       - 212004

ރަމަޟާން މަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ދޭ އެލަވަންސް                363,000 212005

މެޑިކަލް އެލަވަންސް                       - 212006

ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް އެލަވަންސް                       - 212007

މުސާރައިގެ ކުރިއެރުމުގެ އެލެވަންސް                       - 212008

މުވައްޒަފުންގެ މަޤާމުގެގޮތުން ދޭ ޚާއްޞަ އެލަވަންސް                 12,000 212009

މުވައްޒަފުންގެ ކޮއްތުގެގޮތުގައި ފައިސާއިން ދޭ އެލަވަންސް                       - 212010

އެކިއެކި ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރުންނަށްދޭ އެލަވަންސް                       - 212011

އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް                       - 212012
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އަމިއްލަރަށް ފިޔަވައި އެހެންރަށެއްގައި ވަޒީފާއަދާކުރާތީ ދޭ ދަތުރު އެލަވަންސް                 34,344 212013

މުވައްޒަފުންނާއި މުވައްޒަފުންގެ އަނބިދަރީންގެ ލިވިންގ އެލަވަންސްއާއި ފެމިލީ އެލަވަންސް            5,750,580 212014

ބަންދު ދުވަސްތަކުގައި މަސަތްކުރާތީ މުސާރައިގެ އިތުރުން ދޭ އެލަވަންސް                       - 212015

އަސާސީ ވަޒީފާގެ އިތުރުން މުވައްޒަފުންކުރާ އިތުރުމަސައްކަތަށް ދޭ ފައިސާ                       - 212016

އަހަރީޗުއްޓީ ކެންސަލްވާ ދުވަސްތަކަށް ދޭ ފައިސާ                       - 212017

ޔުނިފޯމު އެލަވަންސް                       - 212018

ވަގުތީ ހިންގުމުގެ އެލަވަންސް                       - 212019

ދީނީ ޚިދުމަތުގެ އެލަވަންސް                       - 212020

ޝިފްޓް ޑިއުޓީ އެލަވަންސް                       - 212021

ހާޑްޝިޕް އެލަވަންސް                       - 212022

އެހެންވަޒީފާއެއް އަދާ ކުރުން މަނާ ކުރާތީ ދޭ އެލަވަންސް            4,275,655 212023

ފޯނު އެލަވަންސް               306,000 212024

ރިސްކް އެލަވަންސް               543,600 212025

ހެދުން އެލަވަންސް                       - 212026

ސަރވިސް އެލަވަންސް            2,362,200 212027

ޒިންމާދާރު ވެރިންނަށް ދެވޭ އެލަވަންސް                       - 212028

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭން ބޭރު                       - 212029

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕް އެލަވަންސް - ރާއްޖޭ                       - 212030

ސަޕޯޓިންގ ކޯ އެލަވަންސް                       - 212031

ޓެކްނިކަލް ކޯ އެލަވަންސް                       - 212032

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ފައިސާ                   1,320 212999

ެޕްނަޝާނއި، މްުސުކޅިުކަރއްވާ ުމަވްއަޒުފްނަނާށއި ައދި ަވިކ ޚުިދމަަތަކްށ ޫންނ ޮގުތްނ ޭދ ަފއިސާ                827,767 213

ޕެންޝަންގެ ފައިސާ                       - 213001

ދައުލަތުން ވަކިޚިދުމަތަކަށް ނޫންގޮތުން ދޭ ފައިސާ                       - 213002
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ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް ދެއްވާ ޢިނާޔަތުގެ ފައިސާ                       - 213003

ވަޒީފާއިން މުސްކުޅި ކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މަހުންމަހަށް ދެއްވާ ފައިސާ                       - 213004

ޕްރޮވިޑެންޓް ފަންޑަށް ސަރުކާރުން ދައްކާ ފައިސާ                       - 213005

ރިޓަޔަރމެންޓް ޕެންޝަން ސްކީމަށް ޖަމާކުރާ ފައިސާ               827,767 213006

ަދުތުރފުަތުރ ުކުރުމގެ ަޚަރދު                381,458 221

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ކަނޑު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                   1,000 221001

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި އެއްގަމު މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު                   1,000 221002

ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގައި ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރު ޙަރަދު               379,458 221003

ރާއްޖޭން ބޭރަށްކުރާ ދަތުރު ޚަރަދު                       - 221004

ބިދޭސީނަށްދެވޭ ދަތުރު ޚަރަދު                       - 221005

އެހެނިހެން ދަތުރު ޚަރަދު                       - 221999
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ގެ ައގު                623,878 ޮއފީްސ ިހްނގުުމގެ ބޭުނަމްށ ޯހދާ ަތކެތީ 222

ލިޔެކިޔުމާއި ބެހޭ ގޮތުން ހޯދާތަކެތި               271,477 222001

އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ އާއިބެހޭ ގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                 32,297 222002

ފިއުލްގެ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރެވޭ ތަކެއްޗާއި އިންޖީނު ތެޔޮފަދަ ތަކެތި                 70,000 222003

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅޭވަގުތުގައި އޮފީހުގައި ދެވޭ ކެއުމާއި ސައިފަދަ ތަކެތި                 50,000 222004

އިލެކްޓްރިކާ ބެހޭގޮތުން ހޯދާތަކެތި                 14,997 222005

ސްޕެއަރ ޕާރޓްސް ހޯދުމަށް                       - 222006

ޔުނިފޯމް ދިނުމަށްޓަކައި ހޯދާތަކެތި                 12,500 222007

ކުނިކަހާ ފޮޅާސާފުކުރުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                 79,995 222008

ހިފާގެންގުޅޭ ތަކެތި ހޯދުމަށް                   5,000 222009

އޮފީސް ޒީނަތްތެރި ކުރުމަށް ހޯދާތަކެތި                       - 222010

ދޮރުފޮތި، މޭޒުފޮތި އަދި ދިދަފަދަ ފޮތީގެ ބާވަތްތައް ހޯދުމަށް                 75,000 222011

އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން ހޯދާ ތަކެތި                 12,612 222999

ޮއފީްސ ިހްނގުަމްށ ބޭުންނވާ ޚުިދމުަތގެ ަޚަރދު                214,948 223

ޓެލެފޯން، ފެކްސް އަދި ޓެލެކްސް                 79,995 223001

އިލެކްޓްރިކް ފީގެ ޚަރަދު                       - 223002

ބޯފެނާއި ފާޚާނާގެ ޚިދުމަތުގެ އަގުދިނުމަށް ކުރާޚަރަދު                 44,996 223003

ލީޒްލައިނާއި އިންޓަނެޓްގެ ޚަރަދު                       - 223004

ޢިމާރާތުގެ ކުއްޔާއި ބިމުގެ ކުލި                       - 223005

ތަކެތީގެ ކުލި                       - 223006

ޢިމާރާތާއި ތަންތާނގެ ސެކިއުރިޓީ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު                       - 223007

އޮފީސް ޢިމާރާތް ފޮޅާސާފުކުރުމުގެ ޚިދުމަތަށް ދޭ ފައިސާ އާއި ކުނީފީ                   6,000 223008

ޕޯސޭްޓޖާއި މެސެޖް ޚަރަދު                 10,000 223009

އިޢްލާން، އިޝްތިހާރު، އެންގުން އަދި އިޝްތިރާކް ޚަރަދު                 17,172 223010
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އުފުލުމުގެ ޚަރަދު                   5,000 223011

ޖަލްސާ އަދި ސެމިނަރ ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާޚަރަދު                       - 223012

އެކިއެކި ރަސްމީ މުބާރާތްތަކާއި މުނާސަބަތު ފާހަގަ ކުރުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                       - 223013

އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމުގެ ޚަރަދު                       - 223014

ސަރުކާރުން ބާއްވާ އެކިއެކި އިމްތިޙާންތަކާ ބެހޭގޮތުން ކުރާ ޚަރަދު                        - 223015

ކޮންސަލްޓެންސީ ޚިދުމަތާއި، ތަރުޖަމާކުރުންފަދަ ޚިދުމަތުގެ އަގަށްދޭ ފައިސާ                       - 223016

މެހުމާނުންނަށް މެހުމާންދާރީ އަދާކުރުމަށް ކުރާޚަރަދު                   2,000 223017

ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ވިސާފީ، ވޯކްޕާމިޓް ފީ އަދި އައި.ޑީ ކާޑު ހެއްދުމަށް                      500 223018

އެކިކަންކަމަށް ސަރުކާރަށް ދައްކަންޖެހޭ އަހަރީފީތައް                 24,896 223019

ޢާންމުފައިދާއަށް ޗާޕުކުރާ ތަކެތީގެ ޚަރަދު                       - 223020

ދޮވެއިސްތިރިކުރުމުގެ ޚަރަދު                 14,850 223021

އޮފީހުގެ ޚިދުމަތުގައި އުޅެނިކޮށް ލިބޭ ގެއްލުމަށް ނުވަތަ ބަލިވާ މީހުނަށް ބޭސްކޮށްދިނުމަށް                       - 223022

ރާއްޖެއާއި ރާއްޖޭންބޭރުގައި ބާއްވާ އެކިއެކި ފެއަރގައި ބައިވެރިމުވުގެ ޚަރަދު                       - 223023

ބޭންކްޗާޖާއި ކޮމިޝަންގެ ގޮތުގައި ދައްކާ ފައިސާ                       - 223024

އިންޝުއަރެންސް ޚިދުމަތުގެ އަގު އަދާ ކުރުން                   6,100 223025

އޮފީސް ހިންގުމުގެ ޚިދުމަތުގެ އެހެނިހެން ޚަރަދު                   3,439 223999

ގެ ައގު                        - ޚުިދމަތް ިދުނުމގެ ބޭުނަމްށ ޯހދާ ަތކެތީ 224

މެޑިކަލް ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް                       - 224001

އެޑިޔުކޭޝަން ސަޕްލައިޒް / ކޮންޒިއުމަބަލްސް                       - 224011

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ކާން ދިނުމަށް ހޯދާ ތަކެތި                       - 224021

ބަންދު ކުރެވިފައި ތިބޭމީހުންނަށް ހޯދަންޖެހޭ އެހެނިހެން ތަކެތި ހޯދުމަށް                       - 224022

އެހެނިހެން އޮޕެރޭޝަނަލް ކޮންޒިއުމަބަލްސް                       - 224999

ަތމްީރްނ ުކުރަމްށ ުކެރވޭ ަޚަރދު                        - 225

ސްކޮލަރޝިޕް، ފެލޯޝިޕްގައި ދާމީހުންގެ ފައިސާ                       - 225001
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ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރޭނިންގއާއި ސްޓަޑީ ޓުއާސްގައި ދާމީހުންގެ ޚަރަދު                       - 225002

ވާރކްޝޮޕް ފަދަކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު                       - 225003

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ދޭ ފައިސާ                       - 225004

ރާއްޖޭގައި އެކިއެކި ޓްރޭނިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ކުރާ ޚަރަދު                       - 225005

އޮފީސް މުވައްޒަފުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ހިންގޭ ޓްރޭނިންގގެ ޚަރަދު                       - 225006

ަމާރމުާތ ުކުރމާއި ެބލެެހްއުޓުމގެ ަޚަރދު                743,596 226

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން                       - 226001

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް މަރާމާތުކުރުން               453,596 226002

މަގާއި، ފަާލން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން މަރާމާތުކުރުން                       - 226003

ވައިގެ ބަނދަރު މަރާމާތުކުރުން                       - 226004

މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު މަރާމާތްކުރުން                       - 226005

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް މަރާމާތުކުރުން                       - 226006

ކަރަންޓް ވިއުގަ މަރާމާތުކުރުން                       - 226007

އެހެނިހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން                       - 226008

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް މަރާމާތުކުރުން                 15,000 226009

މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް މަރާމާތުކުރުން               133,000 226010

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                       - 226011

ކޮމިޔުނިކޭޝަން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަރާމާތުކުރުން                       - 226012

ކޮމްޕިޔުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން                 40,000 226013

އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ މަރާމާތުކުރުން                   2,000 226014

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް މަރާމާތުކުރުން                       - 226015

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި މަރާމާތުކުރުން               100,000 226016

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                       - ކަ 226017

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު މަރާމާތުކުރުން                       - 226018
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ޯލުނގެ ޚުިދމުަތގެ ަޚަރދު                        - 227

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ސަރުކާރުގެ އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ދައްކަންޖެހޭ                       - 227001

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ                       - 227002

ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު -ރާއްޖޭން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ދަންކަންޖެހޭ                       - 227003

ޓީ ބިލްއާއި ޓީ ބޮންޑުގެ އިންޓަރެސްޓަށް ދަންކަންޖެހޭ                       - 227011

ަސުރކާުރްނޭދ އެހީ، އިްޝިތާރކާިއ ައދި ަސްބސިޑީޒް                        - 228

ތަކެތި ނުވަތަ ޚިދުމަތުގެ އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުން ދޭ ފައިސާ                       - 228001

ނިކަމެތިންގެ ޢާންމު ޙާލަތު ރަނގަޅުކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ                       - 228002

އަމިއްލަފަރާތްތަކަށްދޭ އެހީގެ ފައިސާ                       - 228003

ސަރުކާރުން އެކިފަރާތްތަކަށް އިނާމުގެ ގޮތުގައި ދެވޭ ފައިސާ                       - 228004

ގުދުރަތީގޮތުން ލިބޭ ގެއްލުމަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                       - 228005

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

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

ަސރުކާރުން ބޭރުޤައުމުތަކަށް ނުވަތަ ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭފައިސާ                       - 228008

އެކިއެކި އެސޯސިއޭޝަންތަކާއި އިޖްތިމާއި ކޮމިޓީތައް ހިންގުމަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                       - 228009

ޖަމާޢަތުގެ ފައިދާއަށްޓަކައި ކުރާމަސައްކަތްތަކަށް އެހީގެ ގޮތުގައި ދޭ ފައިސާ                       - 228010

ކަރަންޓު އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ                       - 228011

ފެން އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ                       - 228012

ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮކުރުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ                       - 228013

އެކަނިވެރި މައިން ނުވަތަ ބަފައިންނަށް ދެވޭ އެހީ                        - 228014

ރާއްޖެއިން ބޭރުން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ                       - 228015

ރާއްޖެއިން ކުރާ ބޭސް ފަރުވާއަށް ދެވޭ އެހީ                       - 228016

ބެލެނިވެރިކަން ހަވާލުކުރެވިފައިވާ ކުދިންނަށް ދެވޭ އެހީ                       - 228017

ޞިއްޙީ އިންޝުއަރެންސްގެ އަގައް ދައްކާ ފައިސާ                       - 228018
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ނުކުޅެދޭ ފަރާތްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                       - 228019

ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމަށް ދެވޭ އެހީ                       - 228022

ކައުންސިލްތަކަށް ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                       - 228023

ތެރަޕިއުޓިކް ފަރުވާގެ ޚިދުމަތް                       - 228024

ކުނި ެމނޭޖްކުރުމަށް ދޭ ސަބްސިޑީ                       - 228025

ފިއުލް ސަބްސިޑީ                       - 228026

ޓްރާންސްޕޯޓް ސަބްސިޑީ                       - 228028

އެހެނިހެންގޮތްގޮތުން ދޭ އެހީގެ ފައިސާ                       - 228999

ިލބިަފއިވާ ގްެއލެުމްއ ުނަވަތ ިލބިާދެނ ގްެއލެުމްއ ަހަމޖްެއުސަމްށ ޭދ ަފއިސާ                        - 281

ސަރުކާރަށްވީ ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމެއް ހަމަޖެއްސުމަށް ދޭ ފައިސާ                       - 281001

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ގެއްލުމެއް ހަމަޖައްސައި ދިނުމުގެ ގޮތުންދޭ ފައިސާ                       - 281002

އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލަކާއި ގުޅިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ                       - 281003

ސަރުކާރުގެ ބިންވިއްކައިގެން ލިބޭ ގެއްލުމަށް ދޭ ފައިސާ                       - 281006

އެހެނިހެން ގެއްލުމެއް ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށް ދޭ ފައިސާ                       - 281999

ަތަރއްޤީގެ މްަޝޫރުޢަތްއ ިހްނގުަމްށ ަސުރކާުރްނ ުކާރ ަޚަރދު                        - 291

ބޭރުގެއެހީގެ ދަށުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް ސަރުކާރުން ކުރާޚަރަދު (ލޯކަލް ކޮމްޕޯނަންޓް)                       - 291001

ސަރުކާރުގެ ަބޖެޓުން ހިންގާ އިޤްތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ އެހެނިހެން ކަންތައްތަކަށް ކުރެވޭ ޚަރަދު                       - 291003

ަބޖްެޓ ޮކްނޓިްނޖެްނސީ                       - 292

ބަޖެޓް ކޮންޓިންޖެންސީ                       - 292101

ބިްނ ހިްއުކމާއި އިމާާރތް ުކުރން                        - 421

ބިން ހިއްކުމާއި ބިން ގަތުން                       - 421001

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް                       - 421002

މީހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތް                       - 421003
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ިއްނފާްރްސްޓަރކަްޗރ ބިާނުކުރން                        - 422

މަގާއި، ފާލަން އަދި ބްރިޖް ފަދަ ތަންތަން                        - 422001

ވައިގެ ބަނދަރު                       - 422002

މަގަތު ފާލަމާއި ބަނދަރު                        - 422003

ފާޚާނާ އާއި ފެނާބެހޭ ނިޒާމް                        - 422004

ކަރަންޓް ވިއުގަ                        - 422005

އެހެިނހެން އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ                       - 422999

ޮއފީްސ ިހްނގުަމްށ ބޭުންނވާ ަހުރމުދާ ޯހުދަމްށ ުކާރ ަޚަރދު             1,076,500 423

ފަރުނީޗަރާއި ފިޓިންގްސް               106,500 423001

ޕްލާންޓް، މެޝިނަރީއާއި އިކްވިޕްމަންޓްސް                 87,500 423002

ވެހިކިއުލަރ އިކްވިޕްމަންޓް                       - 423003

އެކިއެކި މަސައްކަތަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނު (ޓޫލްސް)                 57,000 423004

ރިފަރެންސް ފޮތް                       - 423005

މުވާޞަލާތުގެ ތަކިެތ                       - 423006

ކޮމްޕިއުޓަރ ސޮފްޓްވެޔަރ                       - 423007

އައި.ޓީ. އާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯދާ ހާޑްވެޔަރ               763,500 423008

އަގުހެޔޮ ޚަރުމުދާ                       - 423998

އެހެނިހެން އިކްވިޕްމަންޓް                 62,000 423999

އެއްގަމުގައި ދުއްވާތަކެތި                       - 424001

ނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރު                       - ކަ 424002

ވައިގެ އުޅަނދުފަހަރު                       - 424003

މީހުން ދިރިއުޅޭ ގޮތަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު                       - 451011

ީމހުން ދިރިއުޅުން ނޫން ބޭނުންތަކަށް ބިނާކުރާ ޢިމާރާތަށް ގެނެވޭ ބަދަލު                       - 451012

އިގްތާިޞދީ ަފއިާދައްށަޓަކިއ ުކާރ ަޚަރދު                        - 440
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ސަރުކާރުން ހިންގާ އަދި ބައިވެރިވާ ތަންތަނުން ޙިއްޞާގަތުމަށް ދޭ ފައިސާ                       - 441001

ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމަށް ދޭ ފައިސާ                       - 441002

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހިންގާ ކުންފުނިތައް ފަދަތަންތާނގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެންދާ ރައުސްމާލު                       - 442001

ދިގުމުއްދަތުގެ އިންވެސްޓްމަންޓްސް                       - 442002

ޯލްނ ައނުބާރ ެދްއުކން                        - 720

ކުރުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އެހެނިހެން                       - 721999

ކުރުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް                       - 722999

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތައް                       - 723002

ދިގުމުއްދަތުގެ ޑޮމެސްޓިކް ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުން - އަމިއްލަ ފަރާތްތައް                       - 723003

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިދާރާތައް                       - 725001

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ ސަރުކާރުތަކަށް                       - 725002

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތައް                       - 725003

ދިގުމުއްދަތުގެ ލޯން އަނބުރާ ދެއްކުން - ބޭރުގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް                       - 725004

ޯލްނ ޫދުކުރން                        - 730

ސަރުކާރު ޙިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ                       - 731001

ރާއްޖޭގެ އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް                       - 731003

ރާއްޖޭގެ އެހެނިހެން ފަރާތްތަކަށް                       - 731999
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Invitation for Bids  Bid Opening 
 Contract 

Award 

1 High Court of the Republic of Maldives ނޑ�ޔ�ރ�ނ�ގ މ�ޒ�ތ�އ� ހ�ދ�ނ� ފ�  Shopping 6-Jan-22 3-Jan-22 1-Feb-22

2 High Court of the Republic of Maldives ނޑ�ޔ�ރ�ނ�ނ�ށ� އގ�ޒކ�ޓ�ވ� ޗއ�ރހ�ދ�ނ� ފ�  Shopping   16-Jan-22

3 High Court of the Republic of Maldives ނޑ�ހ�ދ�ނ� ކ�ޓ�ރ�މ� 2 އ�ކ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ގ�  Shopping   1-Feb-22

4 High Court of the Republic of Maldives ނޑ�ޔ�ޜ�ނ�ގ ގ�އ�ނ� އޅ�ވ�މ�ށ�ޓ�ކ� ވ�ޑ�ރ�ބ� ހ�ދ�ނ� ފ�  Shopping   1-Feb-22

5 High Court of the Republic of Maldives ޕ�ރ�ކ�އ�މ�ނ�ޓ� ސކ�ޝ�ނ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ފ�އ�ލ� ބ�ހ�އ�ޓ� އ�ލ�މ�ރ�އއ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   20-Feb-22

6 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ އ�ތ�ރ� ގ�ތ�ޕ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ސ�ފ�ސޓ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   20-Feb-22

7 High Court of the Republic of Maldives ނޑ�ޔ�ރ�ނ�ގ ވއ�ޓ�ނ�ގ އ�ރ�އ�އ�ށ� ބ�ޏ�ނ�ވ� އއ�ރކ�ނއ� ހ�ދ�ނ� ހ�އ�ކ�ޓ�ގ އ�ތ�ރ�ގ�ފ$ގ ފ�  Shopping   1-Mar-22

8 High Court of the Republic of Maldives
ތ$މ�ގ�ގ ހ�އ�ކ�ޓ� ހ�މނ� އ�ރ�އ�ގ ގ�ނ�ދ�ވ�ސ� ވ މ�އ�ސ�ލ� ޖހ�ފ�އ�ވ� އއ�ރކ�ނ�ތ�އ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�މ�ށ� 
ބ�ނ�ނ�ވ� އއ�ރކ�ނ� ހ�ދ�ނ�  Shopping 10-Feb-22 17-Feb-22 3-Mar-22

9 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ މއ�ނ�ޓ�ނ�ނ�ސ� މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�މ�ށ�ޓ�ކ� ބ�ނ�ނ�ވ� ބޓ�ރ�ބ�ރ�މ�އއ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   16-Jan-22

10 High Court of the Republic of Maldives + އސސ�ރ$ސ� ހ�ދ�ނ� އ�އ�ޓ$ ސކ�ޝ�ނ�ގ މ�ސ�އ�ކ�ތ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ޓ�ލ�ސޓ�  Shopping   20-Mar-22

11 High Court of the Republic of Maldives ނޑ�ޔ�ރ� ބ�އ�ރ�އ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ޕ�ރ�ޖކ�ޓ�ރ ހ�ދ�ނ� އ�ސ�ފ�  Shopping   1-Mar-22

12 High Court of the Republic of Maldives އ�އ�ޓ�ޑ�ޓޑ� ވފ�އ�ވ� ސ�ސ�ޓ�މ�ތ�އ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�މ�ށ�ޓ�ކ� 11 ކ�މ�ޕ�އ�ޓ�ރސ�ސ�ޓ�މ� ހ�ދ�ނ�  Shopping 10-Feb-22 17-Feb-22 3-Mar-22

13 High Court of the Republic of Maldives
ސ�ލ�ވ މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�މ�ށ� ދ�ތ�ވފ�އ�ވ� ސ�ސ�ޓ�މ�ތ�އ� އ�ޕ�ގ�ރ�ޑ� ކ�ރ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 20 
އސ�އސ�ޑ$ ހ�ޑ� ޑ�ސ�ކ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   1-Mar-22

14 High Court of the Republic of Maldives
ސ�ލ�ވ މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�މ�ށ� ދ�ތ�ވފ�އ�ވ� ސ�ސ�ޓ�މ�ތ�އ� އ�ޕ�ގ�ރ�ޑ� ކ�ރ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 20 
އސ�އސ�ޑ$ އނ�ވ$އމ�އ$ ހ�ދ�ނ�  Shopping 20-Feb-22 27-Feb-22 6-Mar-22

15 High Court of the Republic of Maldives ސ�ލ�ވ މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�މ�ށ� ދ�ތ�ވފ�އ�ވ� ސ�ސ�ޓ�މ�ތ�އ� އ�ޕ�ގ�ރ�ޑ� ކ�ރ�މ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 20 ރމ� ހ�ދ�ނ�  Shopping 20-Feb-22 27-Feb-22 6-Mar-22

16 High Court of the Republic of Maldives
މ�ހ�ރ� ބ�ނ�ނ�ކ�ރ�މ�ނ�ދ� ސ�ސ�ޓ�މ� ދ�ށ�ވ މ�ސ�އ�ކ�ތ� ކ�ރ�މ�ށ� ދ�ތ�ވ�ތ$އ�އ� އ�ތ�ރ�ށ� އ�ޕ�ގ�ރ�ޑ�ވސ� 
ކ�ރވނ� ނތ� ސ�ސ�ޓ�މ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�މ�ށ�ޓ�ކ� 1 ކ�މ�ޕ�އ�ޓ�ރ ސ�ސ�ޓ�މ� (i7) + ގ�ރފ�ކ�ސ�ކ�ޑ�  Shopping   3-Apr-22
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17 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ ލ�އ�ވ�ސޓ�ޕ� ފ�ރ�ހ�މ� ކ�ރ�މ�ށ�ޓ�ކ� އ�ތ�ރ�ށ� ހ�ދ�ނ�ޖހ� 3 ވ$ޑ�އ� ކމރ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   1-Feb-22

18 High Court of the Republic of Maldives ރ�ޖ�ސ�ޓ�ރ�ޝ�ނ� ސކ�ޝ�ނ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� ފ�ޓ�ކ�ޕ$ މޝ�ނ� ހ�ދ�ނ�  Shopping 1-Mar-22 8-Mar-22 15-Mar-22

19 High Court of the Republic of Maldives އ�އ�ޓ$ ސކ�ޝ�ނ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ�  5 ބ�ލ�ޓ�ލ�ކ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   8-May-22

20 High Court of the Republic of Maldives ) ހ�ދ�ނ� . އސ� ( 2000 ވ$އ� .ޕ$ �ޕ$އ�އ$ ނޓ�ވ�ކ� ސ�ވ�ޗ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 2 ޔ  Shopping   8-May-22

21 High Court of the Republic of Maldives އ�އ�ޓ$ ސކ�ޝ�ނ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 1 ރ�ލ� ނޓ�ވ�ކ� ކ�ބ�ލ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   1-Jun-22

22 High Court of the Republic of Maldives ކ�ޓ�ރ�މ� މނ�ޖ�މ�ނ�ޓ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 2 މޓ�ލ� ޑ�ޓކ�ޓ�ރ ރކޓ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   1-Jun-22

23 High Court of the Republic of Maldives ނޑ�ޔ�ރ�ނ�ނ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 5 ގ�އ�ނ� ސޓ� ހ�ދ�ނ� ފ�  Shopping   1-Jun-22

24 High Court of the Republic of Maldives ބ�ދ�ގއ�ށ� ބ�ނ�ނ�ވ� 01 ބ�ދ�ގ ސޓ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   19-Jun-22

25 High Court of the Republic of Maldives ސ�ރފ�ސ�ޕ�ރ� ބ�ގ� ހ�ދ�ނ�  Shopping   1-Feb-22



Invitation for Bids Bid Opening Contract Award

1 High Court of the Republic of Maldives ފ�ނޑ�ޔ	ރ�ނ�ގ� ކ�ޓ�ރ�ކ�ޅ�ތ�ކ�ގ�އ� ކ	ޕ�ޓ� އ�ޅ�ނ� NCB 22-Jan-22 27-Jan-22 2-Feb-22

2 High Court of the Republic of Maldives RICOH (Serial no G155P300333) ސ�ކ�ރ�ނ��ނ� ސ�ރވ�ފ�ޓ�ކ�ޕ�މ�ޝ. Agreement   30-Jan-22

3 High Court of the Republic of Maldives
 34އ�އ�ރކ�ނ� ވ�ލ�މ�އ�ނ�ޓ� އ�ދ� 17 އ�އ�ރކ�ނ� ސ�ލ�ނ�ގމ�އ�ނ�ޓ� ސ�ރވ�ސ�ކ�ރ�ނ�، ހ�އ�ކ�ޓ� އ�ތ�ރ�ގ�ފ�ގ� 

އ�އ�ރކ�ނ�ތ�އ� ސ�ރވ�ސ�ކ�ރ�ނ� NCB 2-Feb-22 6-Feb-22 12-Feb-22

4 High Court of the Republic of Maldives ބ�ރ�ފ�ނ�ގ ރ މ� އ�ދ� މ�ޓ�ނ�ގގ�އ�  ވ�ލ�ޕ�ޕ�ރ ޖ�ހ�ނ� NCB 4-Feb-22 9-Feb-22 13-Feb-22

5 High Court of the Republic of Maldives ކ�ޓ�ރ މ� 2 ގ� ކ	ޓ�ނ� ބ�ދ�ލ�ކ�ރ�ނ� NCB 15-Mar-22 24-Mar-22 31-Mar-22

6 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G7028 ކ	ރ�ގ� އ�ހ�ރ�ފ� ދ�އ�ކ�ނ� Direct   13-Feb-22

7 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G1504 ސ�އ�ކ�ލ�ގ� އ�ނ�ޝ�އ�ރ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Shopping   16-Feb-22

8 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G7028 ކ	ރ�ގ� ރ�ޑ�ވ	ދ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Direct   17-Mar-22

9 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G9387 ކ	ރ�ގ� އ�ނ�ޝ�އ�ރ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Shopping   17-Mar-22

10 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G5793 ވ�ނ�ގ� އ�ނ�ޝ�އ�ރ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Shopping   17-Mar-22

11 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G7028 ކ	ރ�ގ� އ�ނ�ޝ�އ�ރ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Shopping   12-Apr-22

12 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ� އ�ތ�ރ�ގ�ފ�ގ�އ� ކ�ލ�ޔ	އ� ދ�ވ	ދ�ލ�ނ� NCB 4-Apr-22 14-Apr-22 21.04.2022

13 High Court of the Republic of Maldives RICOH (Serial no G155P300333) ސ�ކ�ރ�ނ��ނ� ސ�ރވ�ފ�ޓ�ކ�ޕ�މ�ޝ. Agreement   10-Jun-22

14 High Court of the Republic of Maldives ސ�އ�ކ�ލ�ގ� އ�ހ�ރ�ފ� ދ�އ�ކ�ނ� G4493 :ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ� Direct   9-Aug-22
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15 High Court of the Republic of Maldives AC106915 ނ�ނ�ބ�ރ� ޑ�ކ�ޑ�ރ އ�ހ�ރ�ފ� Direct   16-Aug-22

16 High Court of the Republic of Maldives AC107368 ނ�ނ�ބ�ރ� ޑ�ކ�ޑ�ރ އ�ހ�ރ�ފ� Direct   1-Sep-22

17 High Court of the Republic of Maldives ( Eset) އ�ކ�ރ�ނ��ނ�ސ�ނ�ނސ� ރ�ރ�ސ� ލ�އ�ވ�އ�އ�ނ�ޓ Direct   6-Sep-22

18 High Court of the Republic of Maldives ކ	ރ�ގ� އ�ހ�ރ�ފ� ދ�އ�ކ�ނ� G9387 :ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ� Direct   6-Sep-22

19 High Court of the Republic of Maldives ވ�ނ�ގ� އ�ހ�ރ�ފ� ދ�އ�ކ�ނ� G5793 :ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ� Direct   16-Sep-22

20 High Court of the Republic of Maldives ވ�ނ�ގ� ރ�ޑ�ވ	ދ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� G5793 :ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ� Direct   20-Sep-22

21 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G1504 ސ�އ�ކ�ލ�ގ� ރ�ޑ�ވ	ދ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Direct   20-Sep-22

22 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G4493 ސ�އ�ކ�ލ�ގ� ރ�ޑ�ވ	ދ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Direct   20-Sep-22

23 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G7293 ކ	ރ�ގ� އ�ނ�ޝ�އ�ރ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Shopping   4-Oct-22

24 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G1504 ސ�އ�ކ�ލ�ގ� އ�ހ�ރ�ފ� ދ�އ�ކ�ނ� Direct   11-Oct-22

25 High Court of the Republic of Maldives TOSHIBA E Studio 306Se ،�އ	ނ�ގ� 3 ފ�ޓ�ކ�ޕ� މ�ޝ TOSHIBA E282 ސ�ކ�ރ�ނ��ނ� ސ�ރވ�މ�ޝ Direct   19-Oct-22

26 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ނ�ނ�ބ�ރ�: G9387 ކ	ރ�ގ� ރ�ޑ�ވ	ދ�ނ�ސ� ހ�އ�ދ�ނ� Direct   6-Oct-22

27 High Court of the Republic of Maldives AC106916 ނ�ނ�ބ�ރ� ޑ�ކ�ޑ�ރ އ�ހ�ރ�ފ� Direct   13-Oct-22

28 High Court of the Republic of Maldives ހ�އ�ކ�ޓ�ގ� ފ�އ�ލ�ތ�އ� ރ�އ�ކ	ކ�ރ	ނ� ގ�ދ�ނ�އ� ހ�ދ�ނ� NCB 13-Oct-22 23-Oct-22 26-Oct-22

29 High Court of the Republic of Maldives ހ�ސ�ޓ�ގ�ޓ�ރ ޕ�މ�ނ�ޓ� ދ�އ�ކ�ނ� Direct   2-Dec-22

30 High Court of the Republic of Maldives ފ�ނޑ�ޔ	ރ�ނ�ގ� ސ�އ�ކ�ލ� ބ�ހ�އ�ޓ	 ޓ�ނ�ޓ� މ�ރ	މ	ތ�ކ�ށ� ބ�ޑ�ކ�ރ�ނ� NCB 13-Oct-22 23-Oct-22 26-Oct-22


