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ީފިނޭންސްީއޮފްީމިނިސްޓްރ ީ  
 ިދވެހިާރއްޖެީމާލެ،ީ

 

ގެީބަޖެޓަށްީއިތުރަށްީބޭނުންވާީފައިސާވަނަީއަހަރު  ީީ2019 ީމިނިސްޓްރ ީއޮފްީފިނޭންސް 1   

 ބަޖެޓަށް އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ގެ ވަނަ އަހަރު 2019
 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރަން ހުށަހެޅުން 

ީ

 

ީ ީއަހަރަށ2019ީްމިއ  ީފާސްކުރިީވަނަ ީމަޖިލ ހުން ީޚަރަދުވާނެކަމަށްީީރައްޔިތުންގެ ީތެރޭގައި ީއަހަރުގެ ީއިތުރަށް ީބަޖެޓަށްވުރެ ދައުލަތުގެ
2019ީީއަންދާޒާކުރެވޭތ ،ީ ީއަސާސ ގެ ީޤާނޫނު ީޚަރަދުކުރުމަށް ީއިތުރަށް ީބަޖެޓަށްވުރެ ީއަހަރުގެ ީމާއްދ96ީާވަނަ ީޤާނޫނުީނަންބަރުީީވަނަ އާއި

މަޖިލ ހުންީބަޖެޓަށްީއިތުރަށްީބޭނުންވާީފައިސާީރައްޔިތުންގެީީ،ގެީދަށުންބީ(ވަނަީމާއްދާގެީ)32ީގެީީ(ދައުލަތުގެީމާލިއްޔަތުގެީޤާނޫނުީ)2006/3ީ
ީއެކުލަވާލައިފައިވާީކަރުދާހެކެވެ.ީހުށަހެޅުމަށްޓަކައިީީފާސްކުރަންީ

ބައިތަކުގެީހުށަހަޅާީއާމްދަނ ީއަދިީޚަރަދުގެީީތުރުކުރަންއިމިީކަރުދާހުގައިީމިީއަހަރުގެީނިޔަލަށްީރާއްޖޭގެީއިގުތިސާދ ީހާލާތުީހުންނާނެީގޮތާއި،ީ
ީީމަނާފައިވާނެއެވެ.ތަފުސ ލުީހި

 

 

އަހަރަށްީރައްޔިތުންގެީީމިއިންސައްތަީހޭދަކޮށްފައިވާއިރު،50ީީއަށްީފާސްކުރިީޖުމުލަީބަޖެޓުގ2019ީީެމިީއަހަރުގެީޖުލައިީމަހުގެީނިޔަލަށްީ
ށާއިީޕްރޮގްރާމްތަކަގިނަީރާއްވަވާފައިވާީދުވަހުގެީަވއުދުތަކުގެީދަށުނ100ީީްއިީއައުީސަރުކާރުގެީހުންީފާސްކޮށްދެއްވާފައިވާީބަެޖޓުގެީތެރޭގަމަޖިލ 

ފާސްކޮށްފައިވާީީއަށ2019ީްމަށްޓަކައިީކަންތައްތައްީމިީއަހަރުގެީތެރޭގައިީކުރިއަށްީގެންދިއުމިީީންފައިސާީހިމެނިފައިީނެތުމުީީމަޝްއޫރުތަކަށްވާ
ދުމަތްތަކުގެީޚިމެދުވެރިކޮށްީރައްޔިތުންނަށްީފޯރުކޮށްދެވޭީީމ ގެީއިތުރުން،ީބަޖެޓުީއަދިީފައިސާީހަމަޖައްސަންީޖެހިފައިވެއެވެ.ީީއިތުރުންީބަޖެޓުގެީ

ީމި ީކުރިއަށްގެންދިއުމަށްޓަކައި ީހުއްޓުމެއްނެތި ީމަޝްރޫއުތައް ީތަރައްޤ ގެ ީފަށާފައިވާ ީދައުލަތުން ީރަނގަޅުކޮށް، ީީފެންވަރު ރައްޔިތުންގެީއަހަރަށް
ީީވެ.ީއަންދާޒާކުރެވެއެމިހާރުީޚަރަދުީހިނގާނެކަމަށްީޖިލ ހުންީފާސްކޮށްފައިވާީބަޖެޓަށްވުރެީއިތުރަށްީމަ
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ގެީބަޖެޓަށްީއިތުރަށްީބޭނުންވާީފައިސާވަނަީއަހަރު  ީީ2019 ީމިނިސްޓްރ ީއޮފްީފިނޭންސް 2   

 

2019ީީ ީބެލެވެނ  ީކުރިއަރާނެކަމަށް ީއިގުތިސާދު ީއަހަރު ީމި ީބަލާއިރު، ީއަންދާޒާތަކަށް ީއިގުތިސާދ  ީއަހަރުގެ އިންސައްތައިންނެވެ.5.4ީީވަނަ
ނޑުީދެީދާއިރާދި ދާއިރާީީޓޫރިޒަމްީއެވެ.ީމިީއަހަރުގެީނިލަޔަށްޓޫރިޒަމްީދާއިރާއާއިީއިމާރާތްކުރުމުގެީދާއިރާއަކީ ވެހިރާއްޖޭގެީއިގުތިސާދުގެީމައިގަ

ީ ީކުރިއަރާނެކަމަށް ީއިތުރަށް ީމިންވަރަށްވުރެ ީއަންދާޒާކުރި  3މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޕީއެސްއައިޕީއަށް ދައުލަތުން ކުރާ ހޭދަ ލަފާކުރެވެއެވެ.
ީީވެ.ބެލެވެއެ ވަނަ ކުއާޓަރުގައި އަންދާޒާކުރާ މިންވަރަށް ޕީއެސްއައިޕީ ޚަރަދު ހިނގާނެކަމަށް  4ކުއާޓަރުގައި މަޑުޖެހިލުމަށްފަހު 
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 ޖުލައިީމަހުގެީނިޔަލަށްީލިބުނުީއާމްދަނ އާއިީހިނގާފައިވާީޚަރަދުވަނަީއަހަރުގ1ީ:2019ީީެީތާވަލު
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ީމުއްދަތުގެީއަހަރުގެީީވަނ2019ީީަ .ީރުފިޔާއެވެީީމިލިއަނ14,160.0ީީްީލިބިފައިވަނ ީީގޮތުގައިީއެހ ގެީހިލޭީއާއިީއާމްދަނ ީީޖުމުލަީީނިޔަލަށްީީމި
ީމ ގެީީވެއެވެ.އިތުރުވެފައިީއާމްދަނ ީލިބުނުީދާއިރާއިންީމިީކުރިއެރުމާއެކުީއައިީސިނާއަތަށްީފަތުރުވެރިކަމުގެީއަޅައިބަލާއިރުީއަހަރާީފާއިތުވި
ީދާއިރާީީޓޫރިޒަމްީީއަދިީބ ޕ ޓ ީީޑިއުޓ ،ީއިމްޕޯޓްީީކުރިއެރުމާއެކުީއިގުތިސާދުީީރާއްޖޭގެީއިތުރުވުމާއިީމުދާީއިމްޕޯޓްކުރިީީމުއްދަތުގައިީމިީީއިތުރުންީ
ީތެރޭގައިީއެހ ގެީހިލޭމިީމުއްދަތުގައިީލިބުނުީީގ2019ީެީއިތުރުން،ީމ ގެީ.އިތުރުވެފައިވެއެވެީއާމްދަނ ވެސްީލިބުނުީީޖ އެސްޓ ންީދާއިރާތަކުގެީނޫން

ނޑު ީ.ފާހަގަކުރެވެއެވެީއެހ ީޑޮލަރުގެީީއެމެރިކާީމިލިއަނ25ީްީލިބިފައިވާީސަރުކާރުންީީއިންޑިއާީހިމެނޭީގޮތެއްގައިީމައިގަ

ީއިޖުތިމާއ ީތެރޭގައިީީއަހަރުގެީީމި.ީހިނގާފައިވެއެވެީރުފިޔާީމިލިއަނ14,375.2ީީްީޖުމުލަީީގޮތުގައިީޚަރަދުގެީމުއްދަތުގެީީމިީއަހަރުގެީީވަނ2019ީީަ
ީދަރިވަރުންގެީީމިގޮތުން،.ީހިނގާފައިވެއެވެީޚަރަދުީީރިކަރަންޓްީީއިތުރުީކަންކަމަށްީީގިނަީފަށައިފައިވާީދައުލަތުންީގޮތުންީީގާއިމްކުރުމުގެީހަމަހަމަކަން
ީފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައިީީހަމައެއްގައިީއެއްީމާލެއާއިީއަގުތައްީފޯރުކޮށްދޭީކާބޯތަކެތިީއަދިީކަރަންޓްީތެރޭގައިީއަތޮޅުީއަދިީޕްރޮގްރާމްީބްރެކްފަސްޓް

2019 2019   
ޖުލައިީީ-ޖަނަވަރީ  ީ)މިލިައންީރުިފާޔއިްނ(  ފާސްކުރިީ 

 

  

14,160.0 23,339.8ީ އާއިޖުމުީ  ހިލޭީއެހ ީ ލަީއާމްދަނީ 
 ޓެކްސްީއާމްދަނ ީ     16,506.5 10,850.6

 ޓެކްސްީނޫންީއާމްދަނ ީ     5,648.7 2,738.9
 ހިލޭީއެހ ީ     1,353.0 570.5

    

15,059.3 30,251.7ީ  ޖުމުލަީބަޖެޓްީ
 ދަރަނިީއަދާކުރުން      2,887.9 677.3

    

14,375.2 27,342.3ީ  ޚަރަދުީީޖުމުލަީ
 ރިކަރަންޓްީޚަރަދު      18,529.3 10,921.3

 ކެޕިޓަލްީޚަރަދުީ      8,813.1 4,137.9
 ޕ .އެސް.އައި.ޕ ީ         7,076.7 2,074.3

    

(215.2) (4,002.5)ީ  ޑެފިސިޓް() އޯވަރޯލްީބެލަންސްީ
472.5 (2,000.9)ީ  )ޑެފިސިޓް(ީބެލަންސްީ ޕްރައިމަރ 



  
 

ގެީބަޖެޓަށްީއިތުރަށްީބޭނުންވާީފައިސާވަނަީއަހަރު  ީީ2019 ީމިނިސްޓްރ ީއޮފްީފިނޭންސް 3   

ީއިތުރުވެފައިވެއެވެީީޚަރަދުީީހިނގިީއަގުހެޔޮކުރުމަށްީީކާބޯތަކެތިީީއަގުހެޔޮކުރުމަށްީކަރަންޓް ީނަމަވެސް،ީދަށްވެފައިވ ީީޚަރަދުީީޕ އެސްއައިޕީ ީއަދިީ.
ީ.އިތުރުވެފައިވެއެވެީއަހަރަށްވުރެީފާއިތުވިީދޫކުންީލޯނުީީކޮންޓްރިބިއުޝަންއާއިީކެޕިޓަލްީދިންީީއެސްއޯއ ތަކަށް

ީ.ީޑެފިސިޓްވެފައެވެީީރުފިޔާއިންީމިލިއަނ215.2ީްީބެލެންސްވަނ ީއޮވަރޯލްީދައުލަތުގެީނިމުމުއިރުީމަސްީތްީހަީފުރަތަމަީއަހަރުގެީވަނ2019ީަ

ީ

 

ީފާސްކުރިީީވަނ2019ީީަ ީީއަހަރަށް ީބަޖެޓުގައި ީދައުލަތުގެ ީގޮތުގައި ީއެހ ގެ ީހިލޭ ީއާމްދަނ އާއި ީއަންދާޒާކޮށްފައިވަނ  23,339.8ީލިބޭނެކަމަށް
އަންދާޒާކުރިީމިންވަރަށްވުރެީއަހަރުގެީނިޔަލަށްީލިބޭނެކަމަށްީލަފާކުރާީއަޅާބަލާއިރުީީތެރޭގައިީލިބިފައިވާީއާމްދަނ އާމިލިއަންީރުފިޔާއެވެ.ީއަހަރުގެީ

ީއިތުރު ީީއަންދާޒާކުރެވެއެވެ.ީވާނެކަމަށްއާމްދަނ  ީހިއްސާކުރަނ  ީގޮތެއްގައި ީމައިގަނޑު ީއިތުރުވުން ީމި ީދާއިރާ ީޓޫރިޒަމް އަންދާޒާކުރިީކުރިން
ީ ީބެލެވުމާއެކު ީކުރިއަރާނެކަމަށް ީއިތުރަށް ީލިބޭމިންވަރަށްވުރެ ީގޮތުގައި ީޓެކްސްގެ ީއިތުރުން ީމ ގެ ީއާމްދަނ އެވެ. ީލަފާކުރާ ީއަހަރުގެީނެކަމަށް މި

ލިބޭނެކަމަށްީލަފާކުރާީމިންވަރުވެސްީމިހާރުީއިތުރުވެފައިވެއެވެ. ީީތެރޭގައިީކޭޝްީގްރާންޓްގެީގޮތުގައިީއެކިީގައުމުތަކުންީހިލޭީއެހީ 

މިލިއަންީރުފިޔާއާއ618.8ީީިސައުދ ީސަރުކާރުންީލިބޭީީހިލޭީއެހ ގެީގޮތުގައިީއެކުީއާމްދަނ ގެީގޮތުގައިީހިމަނާފައިވާނ ީސަޕްލިމެންޓަރ ީބަޖެޓާ
ބަޖެޓުގައިީކޭޝްީގްރާންޓްގެީގޮތުގައިީހިމަނާފައިވާީއެވެ.ީމިލިއަންީރުފިޔ100ީާއިންޑިއާީސަރުކާރުންީހަމަޖައްސައިދެއްވާފައިވާީ ސަޕްލިމެންޓަރީ 

 އަރާނެކަމަށްީއަންދާޒާކުރެވެއެވެ.ީމިލިއަންީރުފިޔާއަށ24,056.6ީްލަީއާމްދަނ ީއާއިީހިލޭީއާއެކުީއަހަރުގެީނިޔަލަށްީޖުމުީފައިސާ

ީ

ީހިމަނައިގެންީީސަޕްލިމެންޓްީީބަޖެޓްީ–ީވަނަީއަހަރުގެީބަޖެޓ2ީ:2019ީީުީވަލުތާ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

ީ

2019 2019 2019   
ސަޕްލިމެންޓަރީ 
 ހިމަނައިގެންީ

ީ)މިލިައންީރުިފާޔއިްނ(  ފާސްކުރިީ ސަޕްލިމެންޓަރ ީ
    

24,056.6 716.8 23,339.8ީ އާއިޖުމުީ  ހިލޭީއެހ ީ ލަީއާމްދަނީ 
 ޓެކްސްީއާމްދަނ ީ     16,506.5 - 16,506.5

 ޓެކްސްީނޫންީއާމްދަނ ީ     5,648.7 - 5,648.7
 ހިލޭީއެހ ީ     1,353.0 716.8 2,081.1

     
31,954.9 1,703.2 30,251.7ީ  ޖުމުލަީބަޖެޓްީ

 ދަރަނިީއަދާކުރުން      2,909.5 - 2,909.5
     

29,045.5 1,703.2 27,342.3ީ  ޚަރަދުީީޖުމުލަީ
 ރިކަރަންޓްީޚަރަދު      18,529.3 588.1 19,117.4

 ކެޕިޓަލްީޚަރަދުީ      8,813.0 1,115.1 9,928.1
 ޕ .އެސް.އައި.ޕ ީ         7,076.7 137.5 7,214.2

     
 ޑެފިސިޓް() އޯވަރޯލްީބެލަންސްީ (4,002.5) (986.4) (4,988.9)
(2,987.3) (986.4) (2,000.9)ީ  )ޑެފިސިޓް(ީބެލަންސްީ ޕްރައިމަރ 



  
 

ގެީބަޖެޓަށްީއިތުރަށްީބޭނުންވާީފައިސާވަނަީއަހަރު  ީީ2019 ީމިނިސްޓްރ ީއޮފްީފިނޭންސް 4   

 

ީމ2019ީަ ީރައްޔިތުންގެ ީއަހަރަށް ީޖުީވަނަ ީފާސްކުރައްވާފައިވާ ީމުޖިލ ހުން ީޚަރަދަކ  ީމ27,342.3ީިލަ ީރުފިޔާއެވެ. ީމިީލިއަން ހާތަނަށްީއަހަރުގެ
އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.ީމިހާރުީމިލިއަންީރުފިޔާއަށްީޚަރަދުީއިތުރުވާނެކަމަށ29,045.5ީީްއަހަރުގެީނިޔަލަށްީީމިީޚަރަދުީހިނގާފައިވާީގޮތަށްީބަލައިީ

ީ .ލިއަންީރުފިޔާއެވެމ1,703.2ީިއިތުރުކުރަންޖެހޭީޚަރަދަކީ ީބަޖެޓަށްީމިގޮތުން،ީއަހަރުގެީނިޔަލަށްީލިބޭނެކަމަށްީލަފާކުރާީއާމްދަނ އަށްީބަލައި،

އަހަރުގެީމިހާތަނަށްީގޮތަށްީބަލާީއިީޚަރަދުތައްީއިތުރުވެފައިވާރޭގަމިގޮތުންީއަހަރުގެީތެ ދުވަހުގެީވައުދުތައްީފުއްދުމަށްޓަކައ100ީީިރުގެީކާސަރުީއިރީު،
ީޚަރަދުތައްީހިމެނެއެވެ.ީއިތުރުީކުރެވުނުީބައެއްީޚަރަދުތަކާއިީއަލަށްީއުފެދުނުީޤާނޫނުތަކާއިީގުޅިގެންީދައުލަތުންީކުރުމަށްީލާޒިމްކުރާީ

ީ :ޑުީބައިތައްނމައިގައިތުރުކުރަންޖެހޭީޚަރަދުތައްީީސަޕްލިމެންޓްީކުރާއިރުޖެޓުީބަ

 100ީުހިނގާނެކަމަށްީލަފާކުރާީީކަށްތަީދުވަހުގެީވައުދުތަކާއިީގުޅިގެންީސަރުކާރުންީއިއުލާންކުރިީލޯންީއަދިީސްކޮލަރޝިޕްގެީފުރުސަތ
އަދިީސްކޮލަރޝިޕްީއިތުރުީފުރުސަތުތައްީީންީލޯމ ގެީތެރޭގައިީީވެއެވެ.އިތުރަށްީހިނގާނެކަމަށްީލަފާކުރެީމިލިއަންީރުފިޔ300.0ީާީޚަރަދުީ

ީއޯއީސީޑީ ގައުމުތަކަށް ކިޔަ  ،ހުޅުވާލައިފައިވާއިރު ީދިއުމުގެ ީވަން ީސްކޮލަރޝިޕް ީމިއާފުރުސަގިނަ ީހުޅުވާލެވިފައެވެ. ީމިީތުތައް ީއެކު
 ބަޔަށްީހިނގާީޚަރަދުީއިތުރުވާނެކަމަށްީއަންދާޒާކުރެވެއެވެ.

 ީްމ ގެީތެރޭގައިީީހިނގާނެކަމަށްީލަފާކުރެވެއެވެ.ީމިލިއަންީރުފިޔ18.7ީާއުފެދިފައިވާީއިދާރާތަކަށްީދިނުމަށްީީނުތަކުންީއުފެދުނުީޤާނޫއަލަށ
 އާބިޓްރޭޝަންީސެންޓަރ"ީއަށްީދިނުމަށްީހަމަޖެހިފައިވާީފައިސާީހިމެނެއެވެ.މޯލްޑިވްސްީނޭޝަނަލްީ"ބާީކައުންއިލް"ީއަދިީ"

  ީީތްތައްދުމަޚިީދާއިރާގެީީސިއްހ ީރާއްޖޭގެ ީހޮސްޕިޓަލްތައ5ީީްފުޅާކުރުމަށްޓަކައި، ީފެންވަރަށް ީޓަރޝަރ  ސަރަހައްދެއްގައި
 އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.ީީމިލިއަންީރުފިޔާީބޭނުންވާނެކަމަށ294.5ީީްއިތުރަށްީީތަރައްޤ ކުރުމަށްޓަކައި

 ީ ީދެއްވާފައިވާ ީސަރުކާރުން ީމަޝްރޫއުތަކާއ100.0ީީިއިންޑިއާ ީހިންގާނެ ީތެރޭގައި ީއަހަރުގެ ީމި ީއެހ ން ީހިލޭ ީރުފިޔާގެ މިލިއަން
 ީ.ީހިމެނިފައިވާނެއެވެީމިލިއަންީރުފިޔ94.5ީާީކަށްޕްރޮގްރާމްތަީ

 ީ ީކޯޕަރޭޝަނަށް ީފައިނޭންސް ީޑިވެލޮޕްމަންޓް ީފައިސާީދޭީީދޫކުރުމަށްީކެޕިޓަލްއެސް.އެމް.އ  ީގޮތުގައި ީރުފިޔ350.0ީީާގެ ީމިލިއަން
 ފައިވާނެއެވެ.ހިމެނި

 ީްމ ގެތެރޭގައ189.4ީީިީދިނުމަށްސަބްސިޑީ ހިދުމަތްތައްީއަގުހެޔޮީކުރުމުގެީގޮތުނ މިލިއަންީރުފިޔާީމިީބަޖެޓުގައިީހިމެނިފައިީވާނެއެވީެ.
ީ ީދޭ ީއެމް.ޑަބަލިއު.އެސް.ސ އަށް ީގޮތުގައި ީލޮސްގެ ީރެވެނިއު ީދަތުރ130.0ީީުހިމެނެނ  ީވައިގެ ީއެތެރޭގެ ީއާއި ީރުފިޔާ މިލިއަން

ކަރަންޓުގެީއަގުީީކުންފުނިތަކަށްީީހިއްސާވާީރުސަރުކާމިލިއަންީރުފިޔާީއަދ35.0ީީިއަގުހެޔޮކުރުމަށްީއައިލެންޑްީއޭވިއޭޝަންއަށްީދޭީ
 ީމިލިއަންީރުފިޔާއެވެ.24.4ީީދޭހެޔޮީކުރުމަށްީ

 ީިހުއްޓިފައިވާީމަޝްރޫޢުތައްީއަލުންީފަށައި،ީރައްޔިތުންނަށްީށުމަށްފަހު،ީމެދުވެރިކޮށްީފަހުޅުމާލެީހޮސްޕިޓަލުގައިީއާސަންދަީކުންފުނ
 ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.ީޔާީމިީބަޖެޓުގައިމިލިއަންީރުފ150.0ީީިީމަށްީޚިދުމަތްީފޯރުކޮށްދިނު

 ީޭީސަރުކާރުންީފަށާފައިވާީދަރިވަރުންގެީހެނދުނުގެީނާސްތާީޕްރޮގްރާމްީފުޅާކުރުމާއިީގުޅިގެންީއިތުރަށްީޚަރަދުވާނެކަމަށްީއަންދާޒާކުރެވ
 މިލިއަންީރުފިޔާީބަޖެޓުގައިީހިމެނިފައިވާނެއެވެ.81.0ީ

 ެގެީގޮތުގައިީމިީބަޖ  މިލިއަންީރުފިޔާީހިމެނިފައިވާނެއެވެ.225.0ީޓުގައިީބަޖެޓުީކޮންޓިންޖަންސީ 
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ީއަހަރ2019ީީު ީބަޖެޓުީވަނަ ީފާސްކޮށްފައިވަނ ީގެ ީބެލެންސްގެީގޮތުގައި ީއޮވަރޯލް ީއުފެއްދުންތެރިކަމުގ4,002.5ީީެގެ ީރުފިޔާއެވެ.ީމިއ  މިލިއަން
ީ 4.4ީީނިސްބަތުން ީއިންސައްތައެވެ. ީސަޕްލިމެންޓްގެީއަދި ީީބަޖެޓު ީބެލެންސްގެ ީ)އުފެއްދުންތެރިކަމުގ986.4ީީެއޯވަރޯލް ީރުފިޔާއިން މިލިއަން
އަހަރުގެީނިޔަލަށްީީގެީއޯވަރޯލްީޑެފިސިޓާއެކުޖެޓްީސަޕްލިމެންޓްީބަހަމައެއާއެކުީީއިންސައްތަ(ީޑެފިސިޓްވާނެކަމަށްީބެލެވެއެވެ.1.1ީނިސްބަތުންީ

ީކަމަށްީއަންދާޒާކުރެވެއެވެ.ތައަށްީއިތުރުވާނެީއިންސައ5.6ީްތެރިކަމުގެީނިސްބަތުންީމިލިއަންީރުފިޔާީއަދިީއުފެއްދުނ4,988.9ީީްީޑެފިސިޓްީބަޖެޓު
ރާއްޖޭގެީފަރާތްތަކަށްީވިއްކާީީޑެފިސިޓްީސަޕްލިމެންޓްގެޖެޓުީބަ ބިލްީފައިނޭންސްކުރުމަށްީހަމަޖެހިފައިވަނީ  ީފަދަީތަކެތިންނެވެ.ީއަދިީބޮންޑްޓްރެޜަރީ 

 

2019ީީ ީފާސްކޮށްފައިވާ ީޚަރަދުކުރުމަށް ީބަޖެޓުގައި ީއަހަރު ީރުފިޔާއަށްވުރެމ27,342.3ި ވަނަ ީީލިއަން ީމިހާރުީޚައިތުރަށް ރަދުވާނެކަމަށް
ޖެޓްީބަވެ.ީމިީހުށަހެޅ މެބަޖެޓަށްީއިތުރުކުރުމަށްީމިލިއަންީރުފިޔާގ1,703.2ީީެީ،ހަމަޖެއްސުމަށްޓަކައިމިީއަހަރުީރަދުތައްީމިީޚައަންދާޒާކުރެވެތ ،ީ

އަދިީދައުލަތުގެީޖުމުލަީބަޖެޓުގެީއޯވަރޯލްީޑެފިސިޓްީީމިލިއަންީރުފިޔާއަށްީއިތުރުވާނެއެވެ.31,954.9ީީބަޖެޓުީޖުމުލައެކުީދައުލަތުގެީސަޕްލިމެންޓާ
ީގެންދާނެކަމަށްީލަފާކުރެވެއެވެ.މިލިއަންީރުފިޔާއަށްީއިތުރުވ4,988.9ީީެ

ވަނަީމާއްދާގައިވާީގޮތުގެީމަތިނ96ީީްޤާނޫނުީއަސާސ ގެީީ،ބަޖެޓަށްވުރެީއިތުރަށްީޚަރަދުކުރުމަށްީފާސްކޮށްފައިވާީވަނަީއަހަރަށ2019ީީްވ މާ،ީ
ީހުށަހެޅ މެވެ.ީއިތުރުކުރަންީބަޖެޓުީ
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