
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު

ލުއިޮފތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި



ޯއާގެތިރ ަސުރާކުރ

ަޖޒާީރ ދިިރުއުޅން

ޫނ ިއގިްތާސުދ

ހޮެޔ ވިެރަކން

ަފުޚުރވިެރ ާއިއާލ

ެޓކްސް ާއމަްދނީ

ެޓކްސް ޫނން ާއމަްދނީ

ިހލޭ އެހީ

ަފިއޭނނިްސންގ ައދި 
އެހިެނހެން ޮގތޮްގުތން 

ިލޭބ ަފިއާސ

ަމްޝޫރުޢަތަކްށ ިލޭބ ަފިއާސ

ިއުޖިތމާއީ ަރއާްކެތިރަކން

ަތުޢލުީމ 

ގޮެދުރ ިއމާާރތުްކުރމިާއ ަޖމަާއުތގެ 
ަފިއާދައްށ ެދވޭ ިޚުދަމތް

ިތމާވިެށ ަރއާްކެތިރުކުރން

ިސއަްހުތ

ިއުގިތާސދީ ައދި ިސާނއީ 
ުކިރއުެރަމްށ ުކާރ ަޚަރުދ

ދާިފއީ،  ައުދުލ ިއނާްސުފ، 
ައދި  ައަމނަްއމާނަްކން

ާއނުްމ ިޚުދަމތް، ިއުޖިތމާއީ 
ައދި ދީނީ ިޚުދަމތް، 
ަދަރނީގެ ަޚަރުދ

އާމްަދީނޖުމްަލ ަބޖެުޓަޚަރުދ

2020 ަދުއލުަތގެ ަބޖެުޓ
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މިިލައްނ37,504
 ަމސްވިެރަކމިާއ ަދނޑުވިެރަކމިާއ ަފުތުރވިެރަކުމގެ ިސާނައާތިއ ުގުޅނުްހިރ ިގަނ ުރިފާޔ

ަމްޝޫރުއަތކެއް ަފަށިއގެން ުކިރައްށ ގެނެްދވެޭނ. ައދި ިއުގިތާސުދ ިސނަްދާފުތވެ، 

ަވޒާީފގެ ުފުރަސުތަތއް ިއުތުރވެ، ުކދި ައދި މުެދަފންތީގެ ވަިޔާފިރަތަކްށ ަފިހ މާަހުއލެއް 

ާގިއުމވެގެނާްދެނ ޮގަތްށ ިސާޔަސުތަތްށ ަބއަްޓނުްކެރވަިފިއ ވެާނ.

ައާސީސ ިހުދަމތަްތއް ުފުދނެްތިރ ިމނަްގނޑެއްގެ ެތެރިއން، ުހިރާހ ަފުރުދނަްންށވެސް 

ަހަމަހަމަކން ަމތީ ޯފުރޮކްށެދވެޭނ. ައދި ާރއްޖޭގެ ުހިރާހ ަކނޮްކުޅަތުކަގިއވެސް ެދުމންގެނާްދ 

ިސއްހީ ިހުދަމުތގެ ފެނަްވުރ ަރނަގުޅޮކްށ، ަވާށޖެހޭ ަތުއލީމީ ިނާޒމެއް ާގިއުމޮކްށ ުހިރާހ 

ަރއިްޔުތނަްންށ ިއޖިްތމާއީ ަރއާްކެތިރަކން ަކަށަވުރޮކްށެދވެޭނ.

ދިވިެހ ޮކންމެ ަރއިްޔަތކީ ަފުހުރވިެރ ާއިއާލައަކްށ ިނސަްބތްވާ، ަގަދުރވިެރ ދިިރުއުޅމެއް 

ުއޅޭ ަރއިްޔެތއް ަކުމަގިއ ަޔގީނުްކުރަމްށ ިމާހުރ ދިމާވަެފިއވާ ގޮެދުރގެ ަދިތަކަމްށ ަހއުްލ 

ޯހަދިއދީ، ައތޯްފާރ ަފުށަގިއ ޯބިހާޔަވިހަކން ޯފުރޮކްށޭދން ޕޮްރގާްރމަްތއް ަފަށިއގެން ުކިރައްށ 

ގެނެްދވެޭނ. ައދި ަހުރަދާނ ުޒވާން ޖީލެއް ިބާނުކުރަމްށ ުޒވުާނންގެ ުހަނުރވިެރަކން 

ިއުތުރުކެރވެޭނ ުފުރަސުތަތއް ޯހަދިއދީ ުކިޅަވާރިއ ުމިނފިޫހފުިލުވުމގެ ާދިއާރަތުކން 

ަމްޝޫރުއަތާކިއ ޕޮްރގާްރމަްތއް ުކިރައްށ ގެނެްދވެޭނ.

ާލަމުރަކޒީ ިނާޒުމގެ ަދުށން ަކުއނިްސލަްތއް ާބުރވިެރުކުރަވިއ، ާރއްޖޭގެ އެންމަެހިއ 

ަކނޮްކުޅަތުކަގިއ ައާސީސ ިހުދަމތަްތާކިއ ުއމާްރނީ ަވީސަލތަްތއް ާގިއުމުކުރުމގެ ަމަސއަްކތް 

ުކިރައްށ ގެނެްދވެޭނ. ައދި ުލިއަފޭސަހ ަދުތުރަފުތުރގެ ިނާޒމެއް ާގިއުމޮކްށ ިތމާވިެށ 

ަރއާްކެތިރުކުރަމްށ ިގަނ ަމްޝޫރުއަތަކާކިއ ޕޮްރގާްރމަްތކެއް ަފަށިއގެން ުކިރައްށ ގެނެްދވެޭނ.

ަރއިްޔުތންގެ ިމިނަވނަްކން ަޔގީނޮްކްށދީ، ައުދުލިއނާްސުފ ުކިރައުރަވން ިސާޔަސުތަތއް 

ަކނޑައުެޅުމަގިއ ިއސަްކނެްދވަިފިއވެާނ. ައދި ޮކަރޕަްޝާނ ެދޮކަޅްށ ުކަރުމނާްދ ަމަސއަްކތް 

ިމާހަރްށުވެރ ުފާޅުކެރވިގެނާްދެނ.

2020 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖުެޓގެ ައމާަޒކީ ަޖޒާީރ ާރއްޖެ މިެނފެސޯްޓާއިއ ސްޓެްރޓިީޖކް އެކަްޝން ޕްލޭން ަގިއ ިހމޭެނ 

5 ިސާޔަސުތަގިއވާ ަކނަްކން ަކނޑައިެޅަފިއވާ ުމއަްދުތގެ ެތޭރަގިއ ިނނުްމަމްށ ަމުގަފިހުކުރމެވެ. ިތރަީގިއ އަެވނީ 

ސްޓެްރޓިީޖކް އެކަްޝން ޕްލޭން ަގިއ ިހމޭެނ 5 ިސާޔަސަތްށ 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖުެޓ ެބިހގެނާްދ ޮގެތވެ.



7.5%
 ިއްނ ަޤުއމީ

 ުއފެއުްދްނެތިރަކްނ
 ުކިރައާރެނ ަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ

ީޕ ީޑ ިރައލް ީޖ

1.1%
 ިހއާްސުކަރނީ ިޢާމާރތުްކުރާމިއ

ިރައލް ެއްސޭޓޓް ާދިއާރ

2.6%
 ިހއާްސުކަރނީ ަފުތުރވިެރަކުމގެ

ާދިއާރ

3.8%
 ިހއާްސުކަރނީ ެއެހިނެހްނ 

ާދިއާރަތއް

1.0%
 އްިނފްލަޭޝްނ ޭރްޓ

 ިއްނ ުމަދާލިއ ިޚުދަމތަްތުކގެ ައުގ
ަމިތ ާވެނަކަމްށ ައްނާދާޒުކެރވޭ

2020 އިގުތާިސީދ
ތަަސްއުވުރ

މިިލައްނ819
ޫޔެއްސ ޑޮަލުރ

ރްަސީމ ރިޒާވް

 2020 ަވަނ ައަހުރ ިނޭމިއުރ ަރްސމީ
ިރާޒުވަގިއ ުހްނާނެނަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ

މިިލައްނ97,535
ުރިފާޔ

ޮނިމަނލް ީޖީޑީޕ

މިިލައްނ1,207
ޫޔެއްސ ޑޮަލުރ

ެބލެންްސ ޮއފް ޕަޭމްންޓްސ

 ިއްނ ަކަރްނޓް ެއަކުއްނޓް ޑިެފިސޓް
ާވެނަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ

 ީޖީޑޕީގެ ންިސަބުތްނ ަކަރްންޓ
ެއަކުއްންޓގެ ޑެފިިސްޓ

19%



 ެޓކްްސ ޫންނ ޮގތްޮގުތްނ

ހިލޭ އީެހ ައިދ އެެހިނެހްނ

ެޓކްްސ  މިިލައްނ17,852
ުރިފާޔ

60%

މިިލައްނ6,854
ުރިފާޔ

23%

މިިލައްނ5,215
ުރިފާޔ

17%

އާމްަދީނ އާިއ ހިލޭ އީެހ 

2020 ަވަނ ައަހުރ ަދުއަލަތްށ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ާއިއ ިހޭލ ެއހީގެ 

ޮގުތަގިއ 29,922 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ިލޭބެނަކަމްށ ަލާފުކެރވެެއވެ. މީގެ 

ެއްނެމ ޮބޑު ަބެއއް ިހއާްސުކާރނީ ެޓކްްސގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބ ާއމަްދނެީއވެ.

މިިލައްނ29,922
ުރިފާޔ



ް  ޫޓިރަޒމް ުގޑްްސ ެއްނޑ
ަސރިވަސްސ ެޓކްްސ

މިިލައްނ5,054
ުރިފާޔ

ިއމޯްޕޓް ިޑުއޓީ

މިިލައްނ3,581
ުރިފާޔ

ގްރްީނ ެޓކްްސ 

މިިލައްނ970
ުރިފާޔ

ެއެހިނެހްނ ެޓކްްސ

މިިލައްނ442
ުރިފާޔ

ް ެއައރޯޕޓް ަސރިވްސ ާޗޖ

މިިލައްނ877
ުރިފާޔ

2,901
ް  ޖެެނަރލް ުގޑްްސ ެއްނޑ

ަސރިވަސްސ ެޓކްްސ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

4,028
 ިބޒަްންސ ައދި ޕޮްރަޕރޓީ

ެޓކްްސ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ17,852
ުރިފާޔ

ިމއީ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ާއިއ ިހޭލ ެއހީގެ %60 ެއވެ.

ެޓކްްސ އާމްަދީނ

28%23%

5%

3%

5%

20%16%



ް  ޫޓިރަޒމް ުގޑްްސ ެއްނޑ
ަސރިވަސްސ ެޓކްްސ

28% 23%
 ިބޒަްންސ ައދި ޕޮްރަޕރޓީ

ެޓކްްސ

ެޓކްްސ އާމްަދީނ

2022 3,527

2020 4,028

2021 3,532

2019 3,464

2018 3,314

2022 7,042

2020 5,054

2021 6,491

2019 4,847

2018 4,783

ިއމޯްޕުޓ ިޑުއޓީ

20%

ގްރްީނ ެޓކްްސ 
5%

ެއެހިނެހްނ ެޓކްްސ
3%

 ެއައރޯޕޓް ަސރިވްސ
ް ާޗޖ

5%

16%
 ޖެެނަރލް ުގޑްްސ ެއްނޑް ަސރިވަސްސ

ެޓކްްސ

މިިލައްނ17,852
ުރިފާޔ

2022 3,872

2020 3,581

2021 3,688

2019 3,223

2018 3,149

ާއމަްދނީން ެޓކްސް ެނުގުމގެ ިސާޔަސުތގެ ަދުށން 
2020 ަވަނ ައަހުރ ާއމަްދނިީއން ެޓކްސް ަނަގން 
ފުެށުމން ިބޒަްނސް ައދި ޕޮްރަޕޓީ ެޓކްސްގެ ޮގުތަގިއ 

ިލޭބ ާއމަްދނީ ިއުތުރވެާނަކަމްށ ަލާފުކެރވެއެވެ.

2020 ގެ ެތޭރަގިއ ިއމާާރތުްކުރުމގެ ިސާނައުތގެ ަހަރާކތަްތއް 
ަރނަގުޅވެާނަކަމްށ ެބލުެވމާއުެކ ާފިއުތވި ައަހާރ ައަޅިއަބާލިއުރ ާރއްޖަެއްށ 

އެެތެރުކާރ ުމަދުލގެ ވިޮލުއމް ިއުތުރވެާނަކަމްށ ެބލެވޭތީ ާއިއ ިއމޯްޕުޓ ޑުިއޓީ ަނާގ 
ޮގާތިއ ޑުިއޓީ ޭރުޓަތއް ަބަދުލުކުރަމްށ ުހަށަހަޅިއަފިއުވމާއުެކ ިއމޯްޕުޓ ޑުިއޓީން 

ިލޭބ ާއމަްދނީ ިއުތުރވެާނަކަމްށ ަލާފުކެރވެއެވެ.  

ޓީޖީއެސްޓީގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބ ާއމަްދނީ ިއުތުރވެާނަކަމްށ ަލާފުކެރވެނީ 2019 
ަވަނ ައަހާރ ައަޅިއަބާލިއުރ ަފުތުރވިެރަކުމގެ ިސާނައތް ުކިރައާރ ާރއްޖަެއްށ 

ޒާިޔަރތުްކާރ ަފުތުރވިެރން ހަޭދުކާރ ޭރގެ ައަދުދ 10.4 ިއނަްސއަްތިއން 
ިއުތުރވެާނަކަމްށ ެބލެވޭތީއެވެ.



މިިލައްނ6,854
ުރިފާޔ

ިމއީ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ާއިއ ިހޭލ ެއހީގެ %23 ެއވެ.

ެޓކްްސ ޫންނ އާމްަދީނ

1,671
 ަސުރާކުރ ިހއާްސާވ ުކްނުފިނަތުކގެ

ަފިއާދާއިއ، ިއްނަޓެރްސޓް

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

ިރޯސުޓަތުކގެ ުކިލ

މިިލައްނ1,727
ުރިފާޔ

ީ ެއައރޯޕުޓ ަތަރއްގީ ުކުރަމްށ ެނގޭ ފ

މިިލައްނ877
ުރިފާޔ

1,079
ެއެހިނެހްނ ެޓކްްސ ޫންނ ާއމަްދނީ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ 441

 ަރިޖްސޓޭްރަޝްނ ާއިއ
ަލިއަސްންސ ފީ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

1,060
 ިބޭދީސްނ ާރއްޖަޭގިއ ިތުބުމގެ ުހއަްދ

ައދި ޯކާޓ ފީ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

25%

16%

6%

24%

13%

16%



24%
ިއްނޓެްރްސާޓިއ ަފިއާދ

ިރޯސުޓަތުކގެ ުކިލ

25%

1,793

1,859

1,727

1,671

1,793

1,768

1,542

1,717

1,526

1,048

2022

2020

2021

2019

2018

2022

2020

2021

2019

2018

ެޓކްްސ ޫންނ އާމްަދީނ މިިލައްނ6,854
ުރިފާޔ

 ެއައރޯޕުޓ ަތަރއްޤީ ުކުރަމްށ
ެނގޭ ފީ

13%

16%
ެއެހިނެހްނ ެޓކްްސ ޫންނ ާއމަްދނީ

6%
 ަރިޖްސޓޭްރަޝްނ

ާއިއ ަލިއަސްންސ ފީ

16%
 ިބޭދީސްނ ާރއްޖަޭގިއ ިތުބުމގެ ުހއަްދ

ައދި ޯކާޓ ފީ

2020 ަގިއ ިގަނ ިރޯސުޓަތކެއް ައަލްށ ުހުޅވި، ިހނަްގން ަފަށިއ، ުކިލ ަދއަްކން 

ަފާށެނަކަމްށ ެބލެވޭތީ ިރޯސުޓަތުކގެ ުކލީގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބ ާއމަްދނީ ިއުތުރވެާނަކަމްށ 

ެބލެވެއެވެ.

2019 ަވަނ ައަހުރ ަސުރާކުރ ިހއާްސވާ ުކނުްފިނަތަކްށވާ ަފިއާދ 

ިއުތުރވެާނަކަމްށ ެބލެވޭތީ ޑިވިޑެންޑް ގެ ޮގުތަގިއ ިމައނަްނ ައަހުރ ިލޭބ 

ަފިއާސ ިއުތުރވެާނަކަމްށ ެބލުެވުނ ަނަމވެސް، ަސބިްސޑަިއރީ ޯލުނަތުކގެ 

ިއންޓެްރސްޓް ައދި އެމްއެމްއޭގެ ަފިއާދ  ަދްށވެާނަކަމްށ ެބލެވޭތީ ިމ 

ަބިއން ިލޭބ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ަދްށވެާނަކަމްށ ެބލެވެއެވެ.



 ާރއްޖަޭގިއ ަމަސއަްކތް ުކާރ
 ިބޭދީސްނަންށ ޯކާޓ ފީ ެއއް
 ަތާޢަރުފުކުރްނ ައދި ަވރކް

ަޕރިމޓް ފީ ަމިތުކުރްނ

މިިލައްނ714
ުރިފާޔ

 ިރޯސުޓ ެހުދަމްށ ައަލްށ ޫދުކާރ
ަރްށަތުކގެ ެއުކިއިޒަޝްނ ޮކްސޓް

މިިލައްނ290
ުރިފާޔ

ް  ެއައރޯޕޓް ާސރިވްސ ަޗރޖ
 ައދި ެއައރޯޕޓް ިޑވޮެލޕަްމްނޓް

ފީ ައްށ ަބަދުލ ގަެނުއްނ

މިިލައްނ319
ުރިފާޔ

 ަކްސަޓމްްސ ފަީތަކާށިއ
 ިއމޯްޕޓް ިޑުއޓަީއްށ ގަެނުއަމްށ

ުހަށަހާޅ ަބަދުލަތުކްނ

މިިލައްނ558
ުރިފާޔ

 ާއމަްދންީނ ެޓކްްސ ެނުގުމގެ
ިނާޒުމ ަތާއަރުފުކުރްނ

މިިލައްނ706
ުރިފާޔ

މިިލައްނ2,587
ުރިފާޔ

2020 ަވަނ ައަހުރ އާމްަދނީ ިއުތުރުކުރަމްށ 
ުހަށަހޅާަފިއވާ ަކްނަކްނ

28%27%

22%12%

11%



59%27%

13%

އެެހިނެހްނ ެކޕަިޓލް

ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ީޕ

ިރަކަރްންޓ ަޚަރުދ 

ބަޖެޓު

މިިލައްނ22,261
ުރިފާޔ

މިިލައްނ5,062
ުރިފާޔ

މިިލައްނ10,181
ުރިފާޔ

2020 ަވަނ ައަހަރްށ ަލާފުކާރ ަދުއަލުތގެ ަބޖަެޓކީ 37,504 ިމިލައްނ ުރިފާޔެއވެ. 

މީގެ ެތޭރަގިއ ަދަރިނ ުނަވަތ ޯލުނ ައނުބާރ ެދއުްކަމްށ ުކާރ ޭހަދ ާއިއ ޭބުރގެ 

ާމލީ ިއާދާރަތަކްށ ަރުއުސލާްމުލގެ ޮގުތަގިއ ަދއާްކ ަފިއާސ ިހެމެނެއވެ. ިމއީ ަޚަރުދގެ 

ޮގުތަގިއ ުގޭނ ަބިއަތކެއް ޫނެނވެ. ިމ ެދަބިއ ުނަލިއ، 2020 ަވަނ ައަހުރ 

ަދުއަލުތގެ ުޖމަްލ ަޚަރުދ ަކަމްށ ަލާފޮކްށަފިއަވނީ 35,600 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ެއވެ. 

ަޚަރުދ

ަބޖެުޓ
މިިލައްނ37,504

ުރިފާޔ

މިިލައްނ35,600
ުރިފާޔ



27%
ީ ޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕ

23%
ުމަވއަްޒުފްނަންށ ިހނާގ ަޚަރުދ

ިމއީ 2020 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖުެޓ ިއޮކޮނިމކް ކެްލިސިފކަޭޝްނ ިއްނ ެބިހަފިއާވ ޮގެތވެ. ަސުރާކުރގެ 
ެއްނެމ ޮބޑު ަޚަރެދއް ިހނަގނީ ަތަރއްޤީގެ ަމްޝޫރުޢަތަކާށިއ ުމަވއަްޒުފްނގެ ުމާސަރައެށވެ. 

 ަސުރާކުރްނޭދ ެއހީ،
ިއްޝިތާރާކިއ ަސބިްސޑީ

12%

ޮއފްީސ ިހްނުގުމގެ ަޚަރުދ
12%

5%
 ޯލުނ ައނުބާރ

ެދއުްކްނ

5%

ީ  ިއޤިްތާސދ
 ަފިއާދައްށަޓާކ
ުކާރ ަޚަރުދ

4%
ް  ަބޖެޓ

ޮކްނިޓްނޖްެނީސ

4%

3%

 ޕްެނަޝާނިއ
 ުމްސުކިޅުކަރއާްވ

 ުމަވއަްޒުފްނަންށ ޭދ
ަފިއާސ

2%

2%

 ަތމްރްީނ ުކުރަމްށ
ުކެރާވ ަޚަރުދ

ެއެހިނެހްނ

ަބޖެުޓގެ ަމިއަގނޑު ަޚަރުދަތްއ

 ޯލުނގެ ިޚުދަމުތގެ
ަޚަރުދ

2022

2020

2021

2019

2018

9,836

10,181

13,233

5,994

2022

2020

2021

2019

2018

8,689

8,699

8,689

8,267

7,6776,826



 ގދ. ިތަނޫދ ާޓިޝައރީ
ޮހްސޕަިޓލް

މިިލައްނ90
ުރިފާޔ

 ެއިކ ަރްށަރުށަގިއ ިސއްހީ
 ިހުދަމތޭްދ ަތްނަތްނ ިއުތަރްށ

 ަތަރއްގީ ުކުރާމިއ ިހުދަމތް
 ުފާޅުކުރަމްށ ޭބުންނާވ ަބަދުލަތއް

ގަެނުއަމްށ

މިިލައްނ184
ުރިފާޔ

 ހދ. ުކުޅުދއުްފށީ ރަީޖަނލް
 ޮހްސޕަިޓލް ާޓިޝައރީ
 ޮހްސޕަިޓަލަކްށ ަބަދުލ

ުކަރްނ

މިިލައްނ51
ުރިފާޔ

މިިލައްނ4,108
ުރިފާޔ

ިސްއީހ ާދިއާރ

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ މިިލައްނ3,541
ުރިފާޔ

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ މިިލައްނ566
ުރިފާޔ

ެމިޑަކލް ޮކްނިސުއަމަބލްްސ

21%
 ުމަވއަްޒުފްނަންށ ިހނާގ

ަޚަރުދ

60%
 ެއެހިނެހްނ ިރަކަރްނޓް

ަޚަރުދ

19%
86%

14%



 ވާެލާނ ިއްނަޓރޭނަޝަނލް
 ެއައރޯޕޓް ިޑވޮެލޕަްމްނޓް

ޕޮްރޖެކްޓް

މިިލައްނ853
ުރިފާޔ

 ެއިކ ަރްށަތުކަގިއ ިބްނ
ިހއުްކްނ

މިިލައްނ955
ުރިފާޔ

 ުގިޅަފުޅ ިހއުްކްނ ައދި ޯޕޓް
ިޑވޮެލޕަްމްނޓް ޕޮްރޖެކްޓް

މިިލައްނ247
ުރިފާޔ

   ގޭްރަޓރ ާމެލ ަކެނކިްޓިވޓީ
 ޕޮްރޖެކްޓް )ާމޭލ-ިތަލުފިށ

ބިްރޖް(

މިިލައްނ411
ުރިފާޔ

 ާރއްޖޭގެ ަޤުއމީ
 ަދުތުރަފުތުރގެ ިނާޒެމއް

ާޤިއުމުކުރްނ

މިިލައްނ150
ުރިފާޔ

ުފަވއުްމަލއް ިސޓީ ަމުގ ެހުދްނ
މިިލައްނ61

ުރިފާޔ

ް  ޕިްރޕަެއިރްނގ ައުއަޓރ ައިއެލްނޑ
 ޯފރ ަސްސެޓިއަނަބލް ެއާނރޖީ

ިޑވޮެލޕަްމްނޓް ޕޮްރޖެކްޓް

މިިލައްނ247
ުރިފާޔ

 ައއްޑޫ ިސޓީގެ ަމުގ ެހުދްނ
ައދި ިބްނ ިހއުްކްނ

މިިލައްނ135
ުރިފާޔ

މިިލައްނ7,912
ުރިފާޔ

އިގުތާިސީދ ައިދ ިސާނީއ ުކިރއުެރަމްށ ުކާރ ަޚަރުދ

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ މިިލައްނ6,656
ުރިފާޔ

84%

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ މިިލައްނ1,256
ުރިފާޔ

16%

ާމޭލ ިސޓީ ަމުގ ެހުދްނ
މިިލައްނ79

ުރިފާޔ



 ުހުޅާމޭލަގިއ ިއާމާރތުްކާރ
ް ައުއ ްސކޫލ

މިިލައްނ54
ުރިފާޔ

 ީސ.ެއޗް.ެއްސ.އީ 8 ުބރީގެ
ކާްލްސޫރމް ިއާމާރތް

މިިލައްނ22
ުރިފާޔ

ެމިޑަކލް ްސކޫލް ާގިއުމުކުރްނ

މިިލައްނ35
ުރިފާޔ

 ާމެލ ިސޓީ ައދި ުފަވއުްމަލއް
 ިސޓަީގިއ ްސޭޓޓް ޮއފް ދި ާއޓް

 ިޓވެޓް ިއްންސިޓިޓުއަޝްނ
ާގިއުމުކުރްނ

މިިލައްނ27
ުރިފާޔ

ް  ަދުރަމަވްނަތ ްސކޫލ
ިއާމާރތް

މިިލައްނ65
ުރިފާޔ

ީ  ައޮތުޅަތުކަގިއ ަތުއލީމ
ިއްނފާްރްސަރކާްޗ ާގިއުމުކުރްނ

މިިލައްނ330
ުރިފާޔ

މިިލައްނ4,412
ުރިފާޔ

ަތުއލީީމ ާދިއާރ

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ މިިލައްނ3,794
ުރިފާޔ

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ މިިލައްނ617
ުރިފާޔ

 ްސކަްލިޝޕް ައދި ަތމްރްީނ
ުކުރުމގެ ަޚަރުދ

21%
 ުމަވއަްޒުފްނަންށ ިހނާގ

ަޚަރުދ

56%
 ެއެހިނެހްނ ިރަކަރްނޓް

ަޚަރުދ

23%
86%

14%



 20,000 ޯސަޝލް ަހުއިސްނގ
ުޔިނުޓ ަމްޝޫރުއގެ ިއުކިއޓީ

މިިލައްނ600
ުރިފާޔ

 ެއިކ ަރްށަތުކަގިއ
 ަތަރއްގުީކެރވޭ ަހުއިސްނގ

ުޔިނުޓަތަކްށ

މިިލައްނ359
ުރިފާޔ

މިިލައްނ3,111
ުރިފާޔ

ގެޮދުރ އިމާރާތް ުކުރމާއި ަޖމާައުތގެ ަފިއާދައްށ 
ެދވޭ ހުިދމަތް

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ މިިލައްނ1,302
ުރިފާޔ

42%

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ މިިލައްނ1,809
ުރިފާޔ

58%

ަކުއްނިސލަްތަކްށ ޭދ ބޮްލކް ގާްރްނޓް
މިިލައްނ1,615

ުރިފާޔ



މިިލައްނ3,991
ުރިފާޔ

އިޖުިތމާީއ ަރްއކާެތިރަކްނ

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ މިިލައްނ3,929
ުރިފާޔ

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ މިިލައްނ62
ުރިފާޔ

98%

2%

 ިސއްހީ ިއްނުޝައެރްންސގެ ައުގ
ައދި ޭބްސަފުރާވައްށ ޭދ ެއހީ

މިިލައްނ951
ުރިފާޔ

 ަތކިެތ ުނަވަތ ިހުދަމުތގެ
 ައުގ ެހޮޔ ުކުރަމްށ ޭދ

ަފިއާސ

މިިލައްނ445
ުރިފާޔ

 ާހއަްސ ެއހަީއްށ ޭބުންނާވ
ަފާރތަްތަކްށ ޭދ ަފިއާސ

މިިލައްނ216
ުރިފާޔ

 ަކަރްނުޓ ައުގ ެހޮޔ
ުކުރަމްށ ޭދ ަފިއާސ

މިިލައްނ350
ުރިފާޔ

 ެއަކިނވިެރ ަމިއްނ ުނަވަތ
ަބަފިއްނަންށ ޭދ ަފިއާސ

މިިލައްނ53
ުރިފާޔ

 ާކޯބަތކިެތ ައުގ ެހޮޔ ުކުރުމގެ
ޮގުތްނ ޭދ ަފިއާސ

މިިލައްނ254
ުރިފާޔ

 ުކޑުަކދްިނާނިއ ުގޅޭ ިހުދަމތަްތްށ
 ދުިނަމްށ ޭބުންނާވ

ފިެސިލޓަީތއް ާގިއުމުކުރަމްށ

މިިލައްނ37
ުރިފާޔ

 ުދަވްސވީ މުީހްނގެ ަމުރަކެޒއް
 ުހުޅާމޭލަގިއ ައދި ލ. ައޮތުޅަގިއ

ާގިއުމުކުރަމްށ

މިިލައްނ14
ުރިފާޔ

 ައްނެހުންނަންށ ަފުރާވޭދ
 ެރިސޑްެނަޝލް ފިެސިލޓެީއއް

ާގިއުމުކުރަމްށ

މިިލައްނ7
ުރިފާޔ



ް ުހުޅާމޭލ ަނުރަދާމގެ ިނާޒމ
މިިލައްނ201

ުރިފާޔ

 ެއިކ ަރްށަތުކަގިއ ފާެނިއ
 ަނުރަދާމގެ ިނާޒުމ

ާގިއުމުކުރަމްށ

މިިލައްނ810
ުރިފާޔ

 ްސޯމލް ްސކޭލް ވްޭސޓް ުޓ
ެއާނރޖީ ޕޮްރޖެކްޓް

މިިލައްނ20
ުރިފާޔ

  ގޭްރަޓރ ާމެލ ެއްނަވަޔަރެމްނަޓލް
 ިއްނޕޫްރވަްމްނޓް ެއްނޑް ވްޭސޓް

ެމޭނޖެްމްނޓް ޕޮްރޖެކްޓް

މިިލައްނ88
ުރިފާޔ

 ުހަވޫދ ައޮތުޅަގިއ
 ވްޭސޓް ޓާްރްންސަފރ

ްސޭޓަޝްނެއއް ާގިއުމުކުރްނ

މިިލައްނ18
ުރިފާޔ

 ެއިކ ަރްށަތުކަގިއ ޮގނޑޮުދްށ
ިހާމަޔތުްކުރުމގެ ަމްޝޫރުއަތަކްށ

މިިލައްނ222
ުރިފާޔ

 ައއްޑޫ ިސޓީ ރަީޖަނލް ވްޭސޓް
ެމޭނޖެްމްނޓް ޕޮްރޖެކްޓް

މިިލައްނ50
ުރިފާޔ

 ުފަވއުްމަލުކ ިސޓީގެ
 ޮގނޑޮުދްށ ިހާމަޔތުްކުރުމގެ

ަމްޝޫރުއ

މިިލައްނ82
ުރިފާޔ

މިިލައްނ1,798
ުރިފާޔ

ިތމާެވިށ ަރްއކާެތިރުކުރްނ

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ މިިލައްނ1,673
ުރިފާޔ

93%

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ މިިލައްނ125
ުރިފާޔ

7%

 ިބލިްޑްނގ ކަްލިއެމޓް
 ެރިސިލެއްނޓް ޭސަފރ

ައިއެލްނޑްްސ

މިިލައްނ52
ުރިފާޔ



މިިލައްނ4,436
ުރިފާޔ

ދިފާއީ ަކްނަތްއަތްއ ެބލެެހްއުޓްނ ައދި ައުދލު 
އްިނާސފާިއ ައަމްނައމްާނަކްނ ގިާއމުުކުރްނ

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ
މިިލައްނ4,128

ުރިފާޔ

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ
މިިލައްނ308

ުރިފާޔ

މިިލައްނ7,737
ުރިފާޔ

އާްނމު ހުިދމަތް، އިޖުިތމާީއ ައިދ ީދީނ ހުިދމަތް، 
ަދަރނީގެ ަޚަރުދ

މިިލައްނ1,884
ުރިފާޔ

ަދަރިނ ައނުބާރ ެދއުްކުމގެ ަޚަރުދ

ކެޕަިޓލް ަޚަރުދ
މިިލައްނ4,059

ުރިފާޔ

މިިލައްނ1,844
ުރިފާޔ

ަދަރނީގެ ިހުދަމުތގެ ަޙަރުދ

ިރަކަރްނޓް ަޚަރުދ
މިިލައްނ3,678

ުރިފާޔ
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ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

ަޕބްލިކް ެސކްަޓރ އްިނވްެސޓަްމްންޓ ޕޮްރގާްރމް

ިއުޖިތމާއީ ަރއާްކެތިރަކން

ަތުޢލުީމ 

ގޮެދުރ ިއމާާރތުްކުރމިާއ ަޖމަާއުތގެ 
ަފިއާދައްށަޓަކިއ ެދވޭ ިޚުދަމތް

ިތމާވިެށ ަރއާްކެތިރުކުރން

ިސއަްހުތ

ިއުގިތާސދީ ައދި ިސާނއީ ުކިރއުެރަމްށ 
ުކާރ ަޚަރުދ

ައުދުލ ިއނާްސާފިއ ައަމނަްއމާނަްކން 
ާގިއުމުކުރން

ަރއިްޔުތނަްންށ ެދވޭ ާއނުްމ ިޚުދަމތް

ދާިފއީ ަކނަްތއަްތއް ެބލެހެއުްޓން

ިއުޖިތމާއީ ައދި ދީނީ ިހުދަމތް

261 ހއ

362 ހދ

264 ށ

225 ނ

309 ރ

285 ބ

125 ޅ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

މިިލައްނ
ުރިފާޔ

 ޯނުޓ: ިނާޝްނަތއް ައުތާރފިައަވނީ، ަމޝޫްރުއަތަކްށ ަޚަރުދާވެނ ަކަމްށ ަލާފުކާރ ިމްނަވުރގެ

ަތުރތުީބްނެނވެ. އ



މިިލައްނ35,600
ުރިފާޔ

މިިލައްނ5,678
މިިލައްނ29,922ުރިފާޔ

ުރިފާޔ

ޖުމްަލ އާމްަދީނ އާިއ ހިލޭ އީެހ 

ޖުމްަލ ަޚަރުދ

ޑެފިިސްޓ

ޑިެފިސަޓކީ ާއމަްދނަީއްށުވެރ ަޚަރުދ ިއުތުރާވ ިމްނަވެރވެ. ޑިެފިސޓް ފަޫބއަްދނީ ަފިއޭންނިސްނގ ގެ 

ޮގުތަގިއ ަފިއާސ ޯހަދިއގްެނެނވެ. ަބޖެޓް ަފިއޭންންސުކުރަމްށ ާރއްޖޭގެ ޑެޮމްސިޓކް ާމކުެޓަގިއ ޓީ-

ިބާލިއ ޓީ-ޮބްނޑު ަފަދ ަދަރނީގެ ިއްންސޓުްރަމްނޓްްސ ިވއަްކެއވެ. ައދި ޭބުރގެ ަފާރތަްތުކްނ ޯލުނ 

ަފަދ ިއްންސޓުްރަމްނޓްްސ ިވއަްކެއވެ. 2020  ޯހަދިއ ުނަވަތ ެއަފާރތަްތަކްށ ޮސވިްރްނ ޮބްނޑު 

ަވަނ ައަހަރްށ ުހަށަހާޅަފިއާވ ަބޖުެޓ ަފިއޭންންސުކަރްނ ުހަށަހާޅަފިއާވ ޮގަތްށ ަބާލިއުރ ަބޖުެޓަގިއ 

ަމްޝޫރުއަތއް ިހްނުގަމްށ ަނާގަފިއާވ ޯލްނަތުކްނ 3,039 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ިޑްސަބރްސުކާރެނެއވެ. 

މީގެ ިއުތުރްނ ޭބުރގެ ަފާރތަްތަކްށ ިވއާްކ ޮބްނޑިާއ ުސކުޫކްނ 4,626 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ަބޖުެޓ 

ަފިއޭންންސުކުރަމްށ ޭބުންނުކެރވެޭނެއވެ. ިމއީ 2020 ަވަނ ައަހުރ ދިވިެހ ަސުރާކުރްނ ިވއަްކްނ 

ަފިއާސ 2020  ިމ  ަފިއާސެއވެ.  ޯހާދ  ޮބްނޑަުތުކްނ  ޑަޮލުރގެ  ެއެމިރާކ  ިމިލައްނ  ުހަށަހާޅ 300 

ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖުެޓ ަފިއޭންންސ ުކުރަމްށ ެއއޮްކްށ ޭބުންނުކަރްނ ޖޭެހެނަކަމްށ ަލާފުކެރވެެއވެ. 

މީގެ ިއުތަރްށ، ަބޖަެޓްށ ަފިއާސ ޯހުދަމްށ ޭރިވަފިއަވނީ ެއެތޭރގެ ަފާރތަްތަކްށ ޓެްރަޜރީ ިބާލިއ 

ޭބްނުކަތާކިއ ޕްެނަޝްނ ަފްނޑިާއ  ިވއަްކިއގްެނެނވެ. ިމޮގުތްނ ާރއްޖޭގެ  ޮބްނޑު/ުސކޫކް  ޓެްރަޜރީ 

ާމލީ ިވަޔާފިރަތަކާށިއ ެއެތޭރގެ ިއްނވްެސަޓުރްނަންށ ިވއާްކ ޓެްރަޜރީ ިބާލިއ ޮބްނޑް ަފަދ ަތކިެތްނ 

564 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ިއުތަރްށ ޯހުދަމްށ ޭރިވަފިއވެެއވެ. 

ޑެފިިސްޓ

މިިލައްނ5,678
ުރިފާޔ



މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

2019


