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އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް އެސްޓިމޭޓް ރިވައިޒް އެކްޗުއަލް

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ            5,490.4          6,388.8          9,029.6          9,893.8     10,315.8

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރީޕޭމަންޓް              (154.6)            (273.0)            (242.7)            (229.7)        (225.0) ނޑަން: ކަ

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނަކީ ސަރުކާރުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ލޯނު ނެގުމަށް ފަހު، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކަށް ދޫކުރާ ނުވަތަ އޮންލެންޑު 

. މިލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކުންފުނިތަކުން ސަރުކާރަށް ދައްކާ ފައިސާއަކީ، ސަރުކާރުން ލޯނު ދޫކުރި ފަރާތަށް  ކުރާ ލޯނުތައް

. ވީމާ، ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ  . އަދި މިގޮތުން، ދައުލަތުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ބޭނުމެއް ނުކުރެވޭނެ އަނބުރާ ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ

ގޮތުގައި ބަލާ އެއްޗެއްގެ ތެރެއިން މިބައި އުނިކުރެވޭ.

ސަރުކާރު ލޯންތަކުގެ ރީޕޭމަންޓް                (22.4)              (13.0)              (10.0)                (8.0)            (8.0)

. މިއީވެސް ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށް ލިބޭ އެއްޗަކަށް ނުވެފައި،  ސަރުކާރުން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ލިބޭ ފައިސާ

ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ލިބޭ ފައިސާކަމުން، މިބައިވެސް ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ބަލާ އެއްޗެއްގެ ތެރެއިން އުނިކުރެވޭ.

އެމް.އެމް.އޭ ރިވެލުއޭޝަނަށް ލިބޭ              (15.0)              (15.0)              (15.0)          (15.0) ( ރާއްޖޭން ބޭރުގައި ހުންނަ ދައުލަތުގެ ފައިސާ އަގުކުރުމުން ލިބޭ ފައިދާ (އެކްސްޗޭންޖަށް އަންނަ ބަދަލުގެ ސަބަބުން

އާމްދަނީގެ ޖުމްލަ            5,313.3          6,087.9          8,761.8          9,641.1     10,067.8

ހިލޭއެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ ޖުމްލަ               421.5             505.8             143.2             143.2          145.0
. މީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ފައިސާއިން ލިބޭ  ދައުލަތަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ބޭރުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު

އެއްޗަކާއި، އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ އެއްޗެއް.

އާމްދަނީއާއި ހިލޭއެހީގެ ޖުމްލަ            5,734.8          6,593.7          8,905.0          9,784.3     10,212.8

ބަޖެޓްގެ ޖުމްލަ          11,715.0        11,596.9        13,689.8        14,145.3     13,628.9

(755.3)        (859.4)            (889.3)            (1,332.0)         (410.2)              ( ލޯންއަދާކުރުމުގެ ޚަރަދު (ފޮރިން ނޑަން: ކަ

. ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޚަރަދު  ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން، ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޚަރަދު

. ފާއިތުވީ އަހަރަކު ކުރި ޚަރަދެއް އަނބުރާ ދައްކާ ފައިސާކަމަށް ވާތީ. އުނިކުރެވެނީ، މިއީ ހިނގާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ޚަރަދަކަށް ނުވާތީ

(1,022.8)     (1,013.8)         (383.4)            (283.0)            (174.3)              ( ލޯންއަދާކުރުމުގެ ޚަރަދު (ޑޮމެސްޓިކް

. ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޚަރަދު  ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން، ބަޖެޓުގެ ޚަރަދު ފޫބެއްދުމަށް ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް އަނބުރާ ދެއްކުމުގެ ޚަރަދު

. ފާއިތުވީ އަހަރަކު ކުރި ޚަރަދެއް އަނބުރާ ދައްކާ ފައިސާކަމަށް ވާތީ. އުނިކުރެވެނީ، މިއީ ހިނގާ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކުރެވޭ ޚަރަދަކަށް ނުވާތީ

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން                  (1.2)                (5.8)              (46.3)              (45.4)          (45.3)
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަކީ، ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އެކި އެކި މާލީ އިދާރާތައް، މިސާލަކަށް، ވާރލްޑް ބޭންކް، 

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް، ފަދަ ތަންތަނަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ނުވަތަ ޗަންދާ.

ލޯނު ދޫކުރާ އެކައުންޓްތަކުން ލޯނަށް ދޫކުރި                (25.0)
. ފޯމެޓުގައި  . ޖީ.އެފް.އެސް ލޯން އެކައުންޓުތަކުން ދޫކުރެވުނު ލޯނަކީ، ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފިސްކަލް ސިޔަސަތުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނެވެ

މިބައި ހިމަނާނީ ނެޓު ލެންޑިންގ ގެ ތެރޭގައި.

ބަޖެޓް ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ          11,104.3          9,976.1        12,370.8        12,226.7     11,805.5

`

( މިލިޔަން ރުފިޔާއިން )

އާމްދަނީއަށް ލިބޭ

ލޯކަލް ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށް، އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދުވާނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު

ބަޖެޓް ޚަރަދު

.އެފްގެ މެނުއަލް ގައިވާގޮތަށް ތައްޔާރުކުރާއިރު ދެ ހިސާބު އެއްގޮތްކުރާ ތާވަލް .އެމް ނޑު ބައިތައް އައި   ބަޖެޓް ހިސާބުގެ މައިގަ
ދިވެހި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް އަންދާޒާ 2011 - 2013

. ފޯމެޓަށް ދައުލަތުގެ ޚަރަދުގެ ޖުމްލަ ޖީ.އެފް.އެސް

ލޯކަލް ފޯމެޓަށް ތައްޔާރުކޮށް، އަހަރުގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު

. ފޯމެޓުގެ ދަށުން އާމްދަނީއަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އަދަދު ޖީ.އެފް.އެސް

. ފޯމެޓުގެ ދަށުން އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޖުމްލަ އަދަދު ޖީ.އެފް.އެސް
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ލޯން އެކައުންޓްތަކުން ދޫކުރެވުނު ލޯން                 25.0                 -                 -                 -             - ލޯން އެކައުންޓުތަކުން ދޫކުރެވުނު ލޯނަކީ، ދައުލަތުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ފިސްކަލް ސިޔަސަތުގެ ދަށުން ދޫކުރާ ލޯނު.

ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން                   1.2                 5.8               46.3               45.4            45.3
ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަންއަކީ، ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެފައިވާ އެކި އެކި މާލީ އިދާރާތައް، ،މިސާލަކަށް، ވާރލްޑް ބޭންކް، 

އޭޝިޔަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް، ފަދަ ތަންތަނަށް ދައްކާ ކޮންޓްރިބިއުޝަން ނުވަތަ ޗަންދާ.

(8.0)            (8.0)                (10.0)              (13.0)              (22.4)                ( ލޯން އަނބުރާ ދެއްކި (ލޯން އ/ކ ތަކުން ނޑަން: ކަ . ސަރުކާރުގެ ލޯނު އެކައުންޓުތަކުން ދޫކުރެވުނު ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ދައްކާފައިވާ އަދަދު. އާމްދަނީގެ ބައިން އުނިކުރެވުނު އަދަދު

ސަބްސިޑިއަރީ ލޯން ރީޕޭމަންޓް              (154.6)            (273.0)            (242.7)            (229.7)        (225.0) . ސަބްސިޑިއަރީ ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތަކަށް އަނބުރާ ލިބުނު އަދަދު އާމްދަނީގެ ހިސާބުތަކުން އުނިކުރެވުނު ބައެއް

ޖުމްލަ ދޫކުރެވުނު ދަރަނީގެ ސާފު ބާކީ              (150.8)            (280.2)            (206.5)            (192.3)        (187.6) . ފޯމެޓަށް ދައުލަތުގެ ދޫކުރާ ދަރަނީގެ ސާފު ބާކީ، ނުވަތަ ނެޓު ލެންޑިންގ  .އެސް .އެފް ޖީ

ޚަރަދުގެ މުޅި ޖުމްލަ          10,953.4          9,696.0        12,164.3        12,034.4     11,617.9 . ފޯމެޓަށް ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ޚަރަދު  .އެސް .އެފް ޖީ

) / ސަރޕްލަސް           (5,218.6)         (3,102.3)         (3,259.3)         (2,250.1)     (1,405.1) ޖުމްލަ ( ޑެފިސިޓް . ފޯމެޓަށް ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ޑެފިސިޓު  .އެސް .އެފް ޖީ

ފިނޭންސިންގ            5,218.6          3,102.3          3,250.3          2,250.1       1,405.1   . : މިބައިގެ ޖުމްލަ ޑެފިސިޓުގެ ޖުމްލައާއި ދިމާވާން ޖެހޭނެ ޑެފިސިޓު ފައިނޭންސްކުރާ ގޮތް

ފޮރިން ފިނޭންސިންގ            1,006.2             183.7             807.8             844.5          924.0 ރާއްޖޭން ބޭރުން ހޯދާ ބައި 

އެކިއެކި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބޭ ބޭރުގެ ލޯން އެހީ               365.2          1,138.8          1,327.7          1,703.9       1,679.3 ނޑައެޅިގެން ލިބޭ ލޯނުތައް ވަކި މަޝްރޫޢުތަކެއް ކަ

ބޭރުގެ ލޯނު އެހީގެ ގޮތުގައި ބަޖެޓު ސަޕޯޓަށް ލިބޭ                637.5             376.9             369.4                 -             - ނޑަނަޅާ، ދައުލަތުގެ އާންމު ޚަރަދުތަކަށް ޚަރަދުކުރުމަށް ލިބޭ ބައި ވަކި މަޝްރޫޢެއް ކަ

ޓްރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ލިބުނު                413.7                 -                 -                 -             - ޓެރޭޑް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި ބޭރުން ލިބުނު ފައިސާ

ނޑަން: ލޯން އަދާކުރުމަށް ދެއްކި              (410.2)         (1,332.0)            (889.3)            (859.4)        (755.3) ކަ
. ލިބޭ އެއްޗަކުން، އަނބުރާ ދައްކާބައި އުނިކުރެވެނީ، ޑެފިސިޓު ފޫބެއްދުމަށް ބާކީ އޮންނާނެ އަދަދެއް ހޯދުމަށް. ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ދިޔަ ޚަރަދު

ޑޮމެސްޓިކް ފިނޭންސިންގ            4,212.4          2,918.5          2,451.6          1,405.6          481.1 ރާއްޖެއިން ހޯދާ ބައި 

އެމް.އެމް.އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އ/ކ ތަކުގެ ފައިސާއިން                   2.6              (13.0)              (10.0)                (8.0)            (8.0) އެމް.އެމް.އޭ ގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ އ/ކ ތަކުގެ ފައިސާއިން

ޓްރެޜަރީ ބިލް ވިއްކި            2,594.1          1,996.7          1,355.1          2,116.7       1,442.0 ޓްރެޜަރީ ބިލު ވިއްކައިގެން ހޯދާ ފައިސާ

އެމް.އެމް.އޭ ރިވަލުއޭޝަންއިން ލިބުނު                   -               15.0               15.0               15.0            15.0 . . މިފައިސާ ބޭނުންކުރަނީ ޑެފިސިޓު ފޫބައްދަން އާމްދަނީގެ ބައިން އުނިކުރެވުނު އަދަދު

ވޭޒް އެންޑް މީންސް އެކައުންޓް              (174.3)            (283.0)            (383.4)            (373.8)        (382.8) . މިބައި  . މިއެކައުންޓަކީ ފައިސާ ޗާޕުކޮށްގެން ޑެފިސިޓު ފޫބެއްދުމުގައި ބޭނުންކުރެވޭ އެކައުންޓު އެމް.އެމް.އޭ.ގައި ހުންނަ ވޭޒް އެންޑް މީންސް އެކައުންޓު

ާ ް ާ ާ ް ާ ު ު ާ ް ް ޮ ް ު
ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު ވިއްކި            1,280.0                 -                 -                 -             - ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ހޯދާ ފައިސާ

ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު އަދާކުރުމަށް                   -                 -                 -            (640.0)        (640.0) ޓްރެޜަރީ ބޮންޑު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ޚަރަދުވާ ފައިސާ

ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަންއިން ލިބުނު               510.0          1,202.8          1,474.9             295.7            54.9 . މިބައި އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ނުހިމަނަނީ މިއީ  ސަރުކާރުގެ ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ޕްރައިވަޓައިޒްކުރެވޭ ތަންތަނުން ލިބޭ ފައިސާ

ާ ް ާ ޭ ު ް ެ

ދޫކުރާ ދަރަނީގެ ސާފުބާކީ
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