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 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށ ން ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހ ގެ  10ގެ ( ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ) 2013/7މިއީ ޤާނޫނ  ނަންބަރ  
 . މާލިއްޔަތ  ކޮމިޓީއަށް ހ ށަހަޅާ ދައ ލަތ ގެ މެދ ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނެއެވެ

ން އަރައިގަތ މަށާއި ލޮޅ މ ފައިވާ އިރައަތަށް އާ ގ ޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށާއި މާލީ ހާލަ 19-މި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ މި ހ ށަހަޅަނީ ކޮވިޑް
ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓާއި މެދ ރާސްތާގެ ބަޖެޓ ތައް  2022. އްޓެނިވި ފިސްކަލް ސިޔާސަތެއް އެކ ލަވާލ މ ގެ މައްޗަށެވެމެދ ރާސްތާގައި ދެމެހެ

 .އެކ ލަވާލެވޭނީ މި ސްޓްރެޓެޖީގެ މައްޗަށެވެ

ތ  އަންގައިދިނ މ ގެ ގޮތ ން ބަޔާނާއި ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގެ ފަރަގ  އެނަލައިޒްކޮށް، މިހާރ ގެ ހާލަ  މި ބަޔާނ ގައި ވޭތ ވެދިޔަ އަހަރ  ހ ށަހެޅި
އަމާޒ ތަކާއި ސިޔާސަތ   އޭގެ ފަހ ން، މެދ ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތ ގެ. ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގެ މ ރާޖައާއެއް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ 2021
ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި ހިފަހައްޓާނެ  ންސް އަދިތ ން މެދ ރާސްތާގައި ބަޖެޓ  ބެލެމިގޮ. ކ ރާނެ ގޮތ ގެ ހިސާބ ތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާނެއެވެބައްޓަން

ނޑަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލ ތަކާއި، ސަރ ކާރ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ލިބިގެ ންދާނެ މިންގަ
 މި . އަށް އަލިއަޅ ވާލާފައިވާނެއެވެ( ގަތަކަށާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ބަޖެޓ ގައި ހ ންނާނެ ޖާ މަޝްރޫއ ނ ވަތަ އަލަށް ފަށާ )ފިސްކަލް ސްޕޭސް 

އާއި ބޭސްލައިން ބަޖެޓ ގެ ހިސާބ ތައް ތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ ތެރެއިން " މީޑިއަމް ޓަރމް ފިސްކަލް ފްރޭމްވަރކް "ކަރ ދާސް ބިނާކޮށްފައި މި ވަނީ 
 .އްޗަށެވެމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން ތައްޔާރ ކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދ ގެ އަންދާޒާތަކ ގެ މަ

 

ގެ ފިސްކަލް  2022އިން  2020ވަނަ އަހަރ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ހ ށަހަޅައިފައިވާ  2019މި ބައިގައި ބަލައިލައިފައިވާނީ 
ވަނަ  2020ގައިވާ އަންދާޒާތަކާއި ގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ  2023އިން  2021ފައިވާ ޅައިހަށަހ ވަނަ އަހަރ   2020އާއި ސްޓްރެޓެޖީ

 . ގެ ބަޖެޓ ގައިވާ އަންދާޒާތަކ ގެ ފަރަގަށެވެ 2023އިން  2021އަހަރ  ފާސްކޮށްފައިވާ 

 ރި ބަޖެޓ  އަންދާޒާ އަށް ފާސްކ  2021ފިސްކަލް ސްްޓރެޓެޖީާއއި  ވަނަ އަހަރ  ހ ށަެހޅި 2020ވަނަ އަހަާރއި  2019: 1 ތާވަލ  

 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންދާޒާ  2023-2021 ފާސްކ ރި ބަޖެޓ  އަންދާޒާ އަށް  2021-2023
ފިސްކަލް  2020-2022

   ސްޓްރެޓަޖީ އަންދާޒާ 
 (މިލިައން ރ ފިާޔިއން)  2021 2022 2021 2022 2023 2021 2022 2023

          

 އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ  29,788.2 31,881.8 17,523.7 21,076.5 25,314.1 21,128.5 23,076.6 27,650.2
         

 ބަޖެޓ   41,665.0 45,663.6 36,254.0 38,157.8 34,783.2 34,922.7 44,977.9 40,846.1

 ޚަރަދ   38,704.9 38,607.7 33,888.4 31,707.3 32,080.8 33,431.5 38,598.4 38,250.3
         

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް  (8,916.7) (6,725.9) (16,364.6) (10,630.8) (6,766.7) (12,303.0) (15,521.8) (10,600.1)

 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް  (6,196.2) (3,905.1) (13,466.9) (6,896.1) (2,659.2) (9,834.6) (12,806.2) (8,019.6)

މިއާއެކ  . ބަލިމަޑ ކަން ފެތ ރ މ ގެ ކ ރީގެ އަންދާޒާތަކެކެވެ  ގެ 19-ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއަކީ ކޮވިޑް  ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހަޅައިފައިވާ  2019
ގެ މ ފަތ ރ ވެރިކަވަނަ އަހަރ   2019ގެ އާމްދަނީގެ އަންދާޒާތަކަކީ  2022އަދި  2021ގައި ހ ށަހެޅ ނ  ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި  2019

މީގެ އިތ ރ ން . ނެކަމަށް ބިނާކޮށް އެކ ލަވާލެވ ނ  އަންދާޒާތަކެކެވެއަހަރ ތަކ ގައި ދެމިހ ންނާ ސިނާއަތަށް އަތ ވެފައިވާ ކ ރިއެރ ން ކ ރިއަށްހ ރި
ހަރ ތަކ ގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅ ނ  އައ  ކަންކަން އަންދާޒާކ ރެވ ނ  މ އްދަތ ގައި ތަންފީޒ ވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވި ކ ރިއަށްހ ރި އަ

ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ކ ރިއަރާ މިންވަރަށާއި ބަޖެޓ  . ންދާނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާނެއެވެއޭގެ ސަބަބ ން އާމްދަނީ ކ ރިއަރާނެ މިންވަރ  އިތ ރ ވެގެ
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ދައ ލަތ ގެ ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި  2019ޑެފިސިޓް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި 
 2020މީގެ ސަބަބ ން . ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ގިނަ ކަންކަން ފަށައިގަތ މަށެވެއައ   ޚަރަދ ތައް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ ސަރ ކާރ ގެ

 . އާ އަޅައިބަލާއިރ  ބޮޑ ވެފައިވެއެވެ 2019އަށް އަންދާޒާކ ރި ޖ މ ލަ ޚަރަދ   2022އަދި  2021އާއި 

ގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ  19-ށް ހ ށަހަޅައިފައިވަނީ ކޮވިޑް ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހަޅައިފައިވާ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަ 2020
ށް އަދި މީގެ ކަމަފަތ ރ ވެރި  ވަނަ އަހަރ  2020މިގޮތ ން . އިގ ތިސާދަށާއި ފިސްކަލް ހާލަތަށް ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރަށް ރިއާޔަތްކޮށެވެ

 2023އަދި  2022ވަނަ އަހަރާއި  2021 ،ކެމަށް ބެލެވިވަގ ތ ނަގާނެ އަރައިގަތ މަށް  ލޮޅ މ ންދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށް އައި  ސަބަބ ން
ގައި ހ ށަހެޅ ނ  ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ އަންދާޒާއަށްވ ރެ ބޮޑ ތަން ދަށްވާނެކަމަށް  2019ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ވަނީ 

އްކާތެރިކަމަށާއި ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  ގެ ހާލާތާ ގ ޅިގެން ސިއްހީ އަދި އިޖ ތިމާއީ ރަ 19-ހަމަމިއާއެކ  ކޮވިޑް. އަންދާޒާކޮށްފައެވެ
ކ ރެވިގެންދާނެކަމަށް ތ ގެ އެހެނިހެން ޚަރަދ ތައް ކ ޑަ ދެމެހެއްޓ މަށް ދައ ލަތ ން ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތަކަށް ބަޖެޓ ން ޖާގަހޯދ މަށް ދައ ލަ

ސަރ ކާރ ގެ އައ  ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ ންވެސް  އާމްދަނީ ދަށްވ މާއެކ  ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި . އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ
ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހެޅި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި ޖ މްލަ ޚަރަދ ގެ  2020އެހެންކަމ ން . މަޑ ޖެހިގެންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ

. ކެވެމިންވަރެ  ދަށް ތަކަށް ވ ރެ އަންދާޒާ ޚަރަދ  ގެ  ގެގައި ހ ށަހެޅ ނ  ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2019 ކޮށްފައިވާ މިންވަރަކީއަންދާޒާ  ގޮތ ގައި
ނޑިވަޅ ގައި ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ބޮޑ ވެފައިވާ އަދި  ހޯދޭނެ  ސިންގކ ރ މަށް ލިބެންހ ރި ގޮތްތައް ހޯދައި ފައިނޭންސްޑެފިސިޓް ފައިނޭން ދަ

 .އްސ މަށް އިސްކަންދީފައިވެއެވެމިންވަރ ން ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެ

. އިގ ތިސާދީ ރިކަވަރީއާ ދިމާލަށް މިސްރާބ ޖެހ މ ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ތައްޔާރ ކޮށްފައިވަނީ  ގެއަހަރ  ވަނަ  2021
ގައި  2020ށްވ ރެ ދަށް ނަމަވެސް ކަ ގައި ހ ށަހެޅި އަންދާޒާތަ 2019އަށް އަންދާޒާކ ރި އާމްދަނީއަކީ  2022އާއި  2021މިގޮތ ން 

ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ން ނަގައިފައިވާ  2020 މިގޮތ ން. ކެވެކެ ށްވ ރެ އިތ ރ  އަދަދ ތަތަކަޒާދާރެޓަޖީ އަންލް ސްޓްކަ ހ ށަހެޅި ފިސް
ދާއިރާއަށް  މ ގެފަތ ރ ވެރިކައާ ގ ޅިގެން  19-ކޮވިޑް ރައްކާތެރިކަމ ގެ ފިޔަވަޅ ތައް ލ އިކ ރ މާއެކ  ކ ރިން ލަފާކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ އަވަހަށް 

އަށް ހ ށަހެޅ ނ  ނަމަވެސް،  2020ހަމަމިއާއެކ  . ކޮށްފައިވެއެވެއަންދާޒާ ބަޖެޓ ގައި އަތް އަރައިގަންނާނެކަމަށް ލޮޅ މ ން އެ ސިނާ އެރި
މީގެ . ގައި ތަންފީޒ ވާނެކަމަށް ބަޖެޓ ގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ 2021ތަންފީޒ ކ ރެވިފައިނ ވާ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ސިނާއަތ ތައް 

ނޑަކަށް ވަނަ އަ 2021އިތ ރ ން  ބިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް  2.5ހަރަށް އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރެވިދާނެ އައ  ކަންކަމ ން ގާތްގަ
 . އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ

ޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން އަލ ން ތަރ ތީބ ކ ރެވި ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ތައްޔާރ ކ ރެވ ނ  މަރ ހަލާގެ ތެރޭގައި ސަރ ކާރ ގެ ސްޓްރެ 2021
 2021 އެހެންކަމ ން. ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރާނެ ނޭޝަނަލް ރެޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންއެއް އެކ ލަވާލެވ ނެވެ ސަރ ކާރ ގެ

ބިނާވެފައިވަނީ މި ޕްލޭނ ގައި ކ ރ މަށް ކަނޑައަޅައިފައިވާ ކަންކަމ ގެ  މައިގަނޑ  ގޮތެގައި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ގައިބަޖެޓ ވަނަ އަހަރ ގެ 
 ގައި  2021ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއާ އެއް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓ ނ  ނަމަވެސް،  2021. ވެމައްޗަށެ

 2023އަދި  2022ފެށ މަށް ބަޖެޓ ގައި ރާވައިފައިވ މާއެކ  ( ޚާއްސަކޮށް ބޮޑެތި އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތައް)ގިނަ މަޝްރޫއ ތަކެއް 
ރޫއ ތައް ރަނގަޅަށް ހިނގަން ފަށައި މަޝްރޫއ ތަކ ގެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާތީ މި އަހަރ ތަކ ގެ ގައި މި މަޝް

 . ޚަރަދ  ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ އިތ ރ ވެފައިވެއެވެ

އާމްދަނީގެ  ބަޖެޓަށް ލަފާކ ރިވަނަ އަހަރ ގެ  2021އަށްވ ރެ ޒާކ ރި އާމްދަނީފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއަށް އަންދާ ވަނަ އަހަރ  ހ ށަހެޅި  2020
އަންދާޒާ  ބަޖެޓ ގެ ޕީއެސްއައިޕީ ވަނަ އަހަރ ގެ 2023އަދި  2022ގެ ޑެފިސިޓް ކ ޑަވި ނަމަވެސް،  2021އަންދާޒާތައް ރަނގަޅ ވ މާއެކ  

ޚަރަދ  އަދި އެހެންކަމ ން ޑެފިސިޓްވެސް ވަނީ ބޮޑ ވާނެކަމަށް ގެ ތަކ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގެ އަންދާޒާއަށްވ ރެ ބޮޑ ވ މ ގެ ސަބަބ ން އެ އަހަރ 
 . އަންދާޒާކޮށްފައެވެ



2024 - 2022 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން |  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  5  

 

 

ވަނަ އަހަރ ގެ ޖޫން މަހ ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ  2021 ،ވަނަ އަހަރ ގެ އިގ ތިސާދީ ހާލަތަށާއި 2021ފައިވަނީ އި މި ބައިގައި ހިމަނަ
 . ވަނަ އަހަރަށް ރިވައިޒްކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އާއި ބަޖެޓ ގެ އަންދާޒާތަކެވެ 2021 ،ރަދާއިއާމްދަނީއާއި ހިނގާފައިވާ ޚަ 

 

 

އިން  2020މާރިޗ   27ޖެއިން އެޅި އެއް ފިޔަވަޅަކީ ބަލިމަޑ ކަމ ން ސަލާމަތްވ މަށްޓަކައި ރާއް 19-ވަނަ އަހަރ  ކ ރިމަތިވި ކޮވިޑް 2020
ން ޑ މަޑ ބޯޑަރ  ހ ޅ ވ މަށްފަހ  ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  މަ .މެވެއަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ  ބަންދ ކ ރ  2020ޖ ލައި  15

އަދަދ  ވަރަށް ބޮޑަށް  ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި ފަތ  އިރ ބަލާއަޅައިވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ބޯޑަރ  ހ ޅ ވިއިރާ  2020 ،މަތިވ މަށްފަހ 
ވަނަ އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ ގައި ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި  2020މަހ ގައި ވެސް  3ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ  2021އަދި . އިތ ރ ވިއެވެ 

. ރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  ވަނީ ދަށްވެފައެވެފަތ ރ ވެފެށިގެން ލް މަހ ން އެޕްރީނަމަވެސް . ޒިޔާރަތްކ ރިއެވެ މިންވަރާ އެއްވަރަށް ފަތ ރ ވެރިން
އެއް ގައ މ ކަމަށްވާ އިންޑިއާގައި ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން އެންމެ ގިނައިން ޒިޔާރަތްކ ރާ  ،ން ފެށ މާއިޒަސީ-އޮފް ލްއިން ފެށިގެން ރީއެޕްއެއީ 
ފަތ ރ ވެރިންގެ  އިންޑިއާއިން ޒިޔާރަތްކ ރާ ،މަތިވ މާއިދަދ  ޖެހޭ މީހ ންގެ އަ 19-ކޮވިޑްގެ އައ  ރާޅަކާއެކ  ވަރަށް ބޮޑަށް  19-ކޮވިޑް 

 ވަނީދިނ ން ސާ އިން ފެށިގެން ދެކ ނ  އޭޝިއާގެ ފަތ ރ ވެރިންނަށް އޮން އެރައިވަލް ވި މޭ 13، މީގެ އިތ ރ ން. މިންވަރ  މަދ ވ މ ންނެވެ
ވަރަށް  ފެތ ރޭ މިންވަރ  19-ކޮވިޑް މާލެ އާއި އަތޮޅ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރ ގެ މޭ މަހ ން ފެށިގެން  2021އަދި  .މަޑ ޖައްސާލާފައެވެ

ގެ އައ  ރާޅާއެކ   19-ކޮވިޑް ބެކެވެ.ރާ އަދަދ  މަދ ވ މަށް ދިމާވި ސަބަބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ވ މަކީވެސް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ  
ހިމެނޭ  އްމ ތަރައްޔިތ ން ދަތ ރ ކ ރ މަށް ރައްކާތެރި ނޫން ގައ އެ ގައ މ ތަކ ގެ  އި ބައެއް އެހެން ގައ މ ތަކ ން ވަނީއިނގިރޭސިވިލާތާ

  ފައެވެ.ވާރާއްޖެ އަރ ދިވެހިލިސްޓަށް އަނެއްކާވެސް 

ވަނަ އަހަރ ގެ  2020އަދަދަކީ  މި. ފަތ ރ ވެރިންނެވެ 476,745ވަނަ ދ ވަހާ ހަމައަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރީ  12 ޖޫންއަހަރ ގެ  މި
  44.8 މ އްދަތާ އަޅާބަލާއިރ   ވަނަ އަހަރ ގެ މި  2019އިންސައްތަ މަތި އަދަދެއް ނަމަވެސް  24.3މ އްދަތާއި އަޅާބަލާއިރ   މި

 2019ވި ނަމަވެސް މަތިން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  ގެ ބަރ ން ފެށި ންވަނަ އަހަރ ގެ ނޮވެ 2020. އިންސައްތަ ދަށް އަދަދެކެވެ
ހަރ  އެވްރެޖްކޮށް ދ ވާލަކ  ޒިޔާރަތްކ ރީ ވަނަ އަ 2019. ދަށެވެބޮޑ ތަން އަދަދާ އަޅާބަލާއިރ   ވަނަ އަހަރ  ފަތަރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި

 .ފަތ ރ ވެރިންނެވެ 2,937އެވްރެޖްކޮށް ދ ވާލަކ  ޒިޔާރަތްކ ރަނީ  ގެ މިހާތަނަށް ވަނަ އަހަރ  2021ނަމަވެސް . ފަތ ރ ވެރިންނެވެ 4,665

އްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ ގައ މ ތައް ގެ ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ސަބަބ ން ބައިނަލްއަގ ވާމީ ދަތ ރ ފަތ ރަށް އައި ބަދަލ ތަކާއެކ  ރާ 19-ކޮވިޑް 
އިންޑިއާ އަދި  ،ގެ ކ ރިން ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނަ ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ ގައ މ ތަކަކީ ޗައިނާ 19-ކޮވިޑް . ވެސް ވަނީ ބަދަލ ވެފައެވެ

ބަންދ ކޮށްފައި އޮތ މ ން ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް  ގެ ފަހ ން ޗައިނާގެ ބޯޑަރ  އެކީ 19-ނަމަވެސް ކޮވިޑް . ޔޫރަޕްގެ ގައ މ ތަކެވެހ ޅަނގ  
ގައ މ ތަކ ގެ ބޯޑަރ ތައް އެކި ފަހަރ  މަތިން އެކިދ ވަސްވަރ   ޔޫރަޕްގެ  އަދި ހ ޅަނގ  . އެއްވެސް ފަތ ރ ވެރިއެއް ޒިޔާރަތްނ ކ ރެއެވެ

ބައެއް ދ ވަސްވަރ  ރާއްޖެ  މ ތަކ ގެ ލިސްޓ ތަކ ގައިން ގައ ގައ މ ތަކ ގެ ރައްޔިތ ން ޒިޔާރަތްކ ރަން ރައްކާތެރި ނޫ މިއި ބަންދ ކޮށްފައި އޮތ މާ
ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  2021. ގައ މ ތަކ ން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެ ސަބަބ ން މި ގެއޮތ މ 

 . ޔޫރަޕްގެ ގައ މ ތަކ ންނެވެއިރ މަތީ ން ރަޝިއާ އަދި އެހެނިހެ ،އިންޑިއާ ށްފާވަނީ އެންމެ ގިނައިން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކޮ

ށް ގެ ސަބަބ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް އައި ހެޔޮ ބަދަލެއްގެ ގޮތ ގައި ފާހަގަކ ރެވެނީ ފަތ ރ ވެރިން ދިވެހިރާއްޖޭގައި އެވްރެޖްކޮ 19-ކޮވިޑް 
ވަނަ  2021ނަމަވެސް . ދ ވަހެވެ 6.3ށް ހޭދަކ ރީ ވަނަ އަހަރ  ފަތ ރ ވެރިން އެވްރެޖްކޮ  2019. ހޭދަކ ރާ ދ ވަހ ގެ އަދަދ  އިތ ރ ވ މެވެ

ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖޭގައި އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަކ ރާ ދ ވަހ ގެ . ދ ވަހަށް އިތ ރ ވެފައެވެ  9.0 އަހަރ  އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަކ ރާ ދ ވަހ ގެ އަދަދ  ވަނީ
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މެ މ ހިއްމ  އެއް ތަފާސްހިސާބ  ކަމަށްވާ ބެޑްނައިޓްސް އަދަދ  އިތ ރ ވ މަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ބަދަލ  ދެނެގަންނަ އެން
 . އިތ ރ ވާނެކަމެކެވެ

ވަނަ އަހަރ ގެ  2019މިއީ . މިލިއަނެވެ  3.1ޓްސްއަކީ މަހާ ހަމައަށް ޒިޔާރަތްކ ރި ފަތ ރ ވެރިންގެ ބެޑްނައިލް ރީޕްއެވަނަ އަހަރ ގެ  2021
 މަތިއިންސައްތަ  13.7ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރ   2020އަދި . ވެއްތަ ދަށް މިންވަރެކެއިންސަ 22.4މ އްދަތާ އަޅާބަލާއިރ   މި

އެވްރެޖްކޮށް ފަތ ރ ވެރިން ހޭދަކ ރާ ރޭގެ އަދަދ  މަތިވ މ ން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  ކ ރިއަރާ މިންވަރަށްވ ރެ . މިންވަރެކެވެ
ވަނަ އަހަރ ގެ  2019ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  ހ ރީ  ވަނަ އަހަރ  2021މިގޮތ ން . ބެޑްނައިޓްސް ކ ރިއަރާ މިންވަރ  ރަނގަޅެވެ

  .އިންސައްތައިގައެވެ 77.6ވަނަ އަހަރ ގެ  2019ނަމަވެސް ބެޑްނައިޓްސް ހ ރީ . އިންސައްތައިގެއެވެ 60.3

 ވަނަ އަަހރާއި ައާޅބަލާިއރ  ފަތ ރ ވެިރން ޒިޔާރަތްކ ރާ މިންަވރ   2019، ބޯޑަރ  ހ ޅ ވ މަށް ފަހ  : 1ޗާޓ  
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 ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ޓޫިރޒަމް : މައ ލޫމާތ 
 

 ވަނަ އަަހރާއި ައާޅބަލާިއރ  ފަތ ރ ވެިރންގެ ބެްޑނައިްޓސް  2019ބޯޑަރ  ހ ޅ ވ މަށްފަހ ،  :2ޗާޓ  

 
 ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ޓޫިރޒަމް : މައ ލޫމާތ 

ވަނަ  2021 ،ޒިޔާރަތްކ ރާ މިންވަރ  ހ ރެއްޖެނަމަމަސްތަކ ގައި ފަތ ރ ވެރިން  ހ ރިކ ރިއަށް  އަހަރ ގެ ވޭތ ވެދިޔަ މަސްތަކާ އެއްގޮތަށް މި
ބަލިމަޑ ކަމ ން  19-ވިޑްކޮ ،އެހެން ނަމަވެސް  ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ.މިލިއަން ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖެއަށް  1.1 ގެ ނިޔަލަށްއަހަރ 

 ލަފާކ ރެވެނީ  މި ވަގ ތ  ރޭންޖެއް ގޮތ ގައި  ގެ އަދަދ ވަނަ އަހަރ  ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެ  2021 ރޓެނިޓީތަކާއެކ އަންސަ ފައިވާ ކ ރިމަތިވެ
 ގައެވެ. މެދ  އާ ދެމިލިއަން  1.2މިލިއަން އާއި  0.97
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ކަމ ގެ ދާއިރާއަށް އަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ އެހެންކަމ ން ފަތ ރ ވެރި . ގެ އެންމެ މ ހިއްމ  ސިނާއަތަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމެވެއިގ ތިސާދ  ރާއްޖޭގެ 
ގެ ބަލިމަޑ ކަމ ގެ  19-ވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑް  2020މިގޮތ ން، . ކަމެކެވެ ކަމ ގެ މިންވަރަށް އަސަރ ކ ރާނެގެ އ ފެއްދ ންތެރިއިގ ތިސާދ  
 އ ފެއްދ ންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެމަހާއި ބައި ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ  ބަންދ ކޮށްފައި އޮތ މ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާގެ ތިން ސަބަބ ން 

ވަނަ އަހަރ ގެ ޖ ލައި މަހ   2020 ގެންދިޔައެވެ.ގ ޅ ންހ ރި އެހެން ދާއިރާތަކ ގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަންވެސް ދަށްވެ  އިފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާއާ
ކ ރިއަރަންފެށި ނަމަވެސް އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ތް ވަނަ އަހަރ ގެ ފަހ  ދެމަހ ން ފެށިގެން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަ 2020ބޯޑަރ  ހ ޅ ވާލައި 
ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ  .ވެގައެދަށ  ބޮޑ ތަން ންދާޒާކ ރެވ ނ  މިންވަރަށްވ ރެ އަތައްޔާރ ކ ރިއިރ   ބަޖެޓ ވަނަ އަހަރ ގެ  2020 ފަތ ރ ވެރިކަން ހ ރީ 

 32.0 އިގ ތިސާދީ ދ ވެލި ވަނީ ރާއްޖޭގެ އަހަރ ގެ  ވަނަ 2020 ސިނާއަތާއި އެހެނިހެން އިގ ތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް އައި ބޮޑ  ލޮޅ މާއެކ ،
އަދި  .ދ ވެލި އެންމެ ދަށަށް ދިޔަ އަހަރެވެ އިގ ތިސާދީ އްގައި ރާއްޖޭގެ ޚެވަނަ އަހަރަކީ ފަހ ގެ ތާރީ 2020 .އިންސައްތަ ދަށަށް ގޮސްފައެވެ

 .ގައ މެވެ ންމެ ބޮޑ  އަސަރެއް ކ ރި އެއްގެ ސަބަބ ން އިގ ތިސާދަށް އެ 19-ދިވެހިރާއްޖެއަކީ މ ޅި ދ ނިޔެއަށް ބަލާއިރ  ކޮވިޑް

 ޖީޑީޕީއަށް އަންާނނެކަމަށް ައްނދާޒާކ ރާ ބަދަލ  : 3ޗާޓ  

 
 

 މޯލްޑިވްްސ ަމނިޓަީރ ޮއތޯރިޓީ / ިމނިސްޓްީރ އޮްފ ިފނޭންްސ : މައ ލޫމާތ 

. ފައެވެ އިނީ އަރައިގަންނަން ފަށަވަނަ އަހަރ  މިވަ 2021އައި ހީނަރ ކަމ ން  އިގ ތިސާދަށްގެ ސަބަބ ން  19-ވަނަ އަހަރ  ކޮވިޑް  2020
ނޑ  ތިސާދީ އަންދާޒާތަކ ގެ ގ އި  ސްޓްރެޓަޖީގެ ތިސާދީ އަންދާޒާތަކާއި މިއިގ  ހެދި ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ތައްޔާރ ކ ރިއިރ   2021 މައިގަ

ބަލިމަޑ ކަމަކީ ފަހ ގެ  މި. ވެތެ ތަފާ އި މިހާރ  ލަފާކ ރެވޭ މިންވަރ ގެމިންވަރާ ތަފާތަކީ ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ކ ރިން ލަފާކ ރި
ގައި އަންދާޒާ ހެދ މ  ކ ރިއަށް ލަފާކޮށްވެފައިވާތީ އަންސަރޓަނިޓީ ބޮޑ މި ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ސަބަބ ން  ،ގައި ދިމާވެފައިނ ވާ ކަމަކަށްވެފައިހެއްތާރީ

ބަރ  ޓޫވަނަ އަހަރ ގެ އޮކް 2020ވާލާފައިވަނީ ތިސާދީ އަންދާޒާތައް އެކ ލަ ގ އި  ބަޖެޓަށްވަނަ އަހަރ ގެ  2021. ވެއްޓެ ދަތިތަކެއް އެބަހ 
ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓަށް  2021މިގޮތ ން . ޔަތްކޮށް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެ އަދަދަށް ބިނާކޮށެވެއާއޭރ ގެ ހާލަތަށް ރިމަހ ، 

 މި އަންދާޒާތައް ހެދިފަހ ން، މަވެސްނަ .ވެއިންސައްތައިން އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނެކަމަށެ 13.5ވަނަ އަހަރ   2021 އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ 
ގެ ވެކްސިން ލިބޭނެކަމ ގެ ޚަބަރާއެކ  ފަތ ރ ވެރިކަން  19-ކޮވިޑްވަނަ އަހަރ  ކ ރީކޮޅ   2021ބަރ  މަހ ގައި ންވަނަ އަހަރ ގެ ނޮވެ  2020

ފަތ ރ ވެރިން ވަރަށްވ ރެ ގިނައިން ކ ރިން ލަފާކ ރެވ ނ  ވީމާ  .ވަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވެފައެވެމިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  ވަނީ ކ ރިން ލަފާކ ރި 
 .އިންސައްތައިން ކ ރިއަރާނެއެވެ 22.7 ވަނަ އަހަރ  ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  2021މިހާރ  ލަފާކ ރެވޭ ގޮތ ގައި  ،ވޭތީބެލެ ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް 

 .ރެވޭ އެއް ގައ މެވެށް އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރާނެކަމަށް ލަފާކ  ރަވަނަ އަހަރ  އެންމެ ބާ 2021 ދިވެހިރާއްޖެއަކީމިއާ އެކ  

ރަށް ވަނަ އަހަ 2021. ބިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 66.4ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީގެ އަންދާޒާއަކީ  ރަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓަށް ލަފާކ ރިވަނަ އަހަ 2021
 82.9ގެ ވަނަ އަހަރ  ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ ހ ރި މިންވަރ   2019މިއީ . ން ރ ފިޔާއެވެއަމިލި 71.9ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީއަކީ މިހާރ  ލަފާކ ރާ 

 .އެވެއިންސައްތަ
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ައދި އ ފެްއދ ންތެރިަކން ކ ރިއަާރ ގެ ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ ޓ  ޖެބަ ފާސްކ ރިއަށް  1202-3202ާއއި  ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ 2022-2024: 2 ތާވަލ  
 އަްނދާޒާ މިންަވރ ގެ 

   އަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ   2023-2021 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންދާޒާ  2024-2022
2021 2020 2021 2020   

      

 އ ފެއްދ ންތެރިކަން ކ ރިއަރާ މިންވަރ   29.3- 13.5 32.0- 22.7

 (ބިލިއަން ރ ފިޔާއިން )ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ  57.9 66.4 57.4 71.9

 

 

ފ ރަބަންދ ކ ރ ންފަދަ ޓަކައި ކ ރ މަށް ކ ޑަ ފެތ ރޭ މިންވަރ   19-ކޮވިޑް ގެ ބަލިމަޑ ކަމާއި  19-ކ ރިމަތިވި ކޮވިޑް ވަނަ އަހަރ   2020
އްސަކޮށް ޚާ. އައި ހީނަރ ކަމާއެކ  ވަޒީފާގެ ބާޒާރަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑ  ލޮޅ މެއް އައިސްފައެވެ އިގ ތިސާދަށް ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މ ގެ ސަބަބ ން

ނޑ ވެރިކަންފަދަ  މަސްވެރިކަމާއި ކަމަށްވާ ދަތ ރ ފަތ ރ ،އްފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތާއި ފަތ ރ ވެރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ސިނާއަތްތަ  ދަ
މީގެ އިތ ރ ން އިމާރާތްކ ރ މ ގެ ސިނާއަތާއި ކ ދި . ސިނާއަތްތަކ ގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރ ކޮށްފައެވެ

ވަނަ އަހަރ   2020. އަދި މެދ ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާއި ފްރީލޭންސް މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށްވެސް ވަނީ ނޭދެވޭ އަސަރ ކޮށްފައެވެ
 އަމިއްލަ މަސައްކަތަށް  އަދި އާ ގ ޅިގެން ވަޒީފާއަށާއި މ ސާރައަށް 19-ނިޔަލަށް ކޮވިޑް ގެ 2021ޖޫން  10ލް މަހ ން ފެށިގެން ޕްރީއެ

 އެލަވަންސް  ފަރާތަކަށް ވަނީ ސަރ ކާރ ން އިންކަމް ސަޕޯޓް 22,945ރީކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކ ގެ ތެރެއިން ނޭދެވޭ އަސަރ ކ ރިކަމަށް ރަޖިސްޓަ 
  .ދީފައެވެ 

ގެ ސަބަބ ން  19-ރާއްޖޭގެ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ތަފާސްހިސާބ ތައް ގަވައިދ ން ބެލެހެއްޓ މ ގެ އިންތިޒާމ ތައް އަދި ހަމަޖެހިފައިނ ވާތީ، ކޮވިޑް
އިތ ރ ވެފައި ންގެ އަދަދ  ބަދަލ  އަންދާޒާކ ރަން ދަތި ނަމަވެސް، ވަޒީފާ ނެތް މީހ  އިސްފައިވާސީދާ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓަށް އަ

 2019ނޭޝަނަލް ބިއ ރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސްގެ ހިސާބ ތަކަށް ބަލާއިރ ، ރާއްޖޭގެ އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓ  . ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ
އެހެނިހެން  އާ ގ ޅިގެން ޖޮބް ސެންޓަރަށް ލިބިފައިވާ ޝަކ ވާތަކާއި  19-ނަމަވެސް ކޮވިޑް. އިންސައްތައިގައެވެ 5.3ގައި ހ ރީ 

  .އެވެކަމަށް ބެލެވެ ވަނަ އަހަރ  އެއަށްވ ރެ ބޮޑަށް މަތިވާނެ 2020މައ ލޫމާތ ތަކަށް ބަލާއިރ ، އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް ރޭޓ  

 ވަނަ އަހަރ  ވަޒީފާގެ ބާޒާރ ވެސް ވަނީ ކ ރިއަރަން  2021ށާފައިވ މާއެކ  ފަ ހީނަރ ކަމ ން އަރައިގަންނަން އިގ ތިސާދީ ވަނަ އަހަރ ގެ  2020
އަހަރ  ތެރޭގައި ވަޒީފާ ގެއްލ ނ  ފަރާތްތަކ ގެ  ދިނ ން ހ އްޓާލާފައި ވ މާއެކ  މި އެލަވަންސް ވަނަ އަހަރ  އިންކަމް ސަޕޯޓް 2021. ފަށާފައެވެ

ތ ގައި އްޒަފ ންގެ އަދަދ ތަކ ން ދޭހަވާ ގޮވަރީކޮށްފައިވާ މ މައ ލޫމާތ  އެނގެން ނެތް ކަމ ގައިވީ ނަމަވެސް ޕެންޝަން އޮފީހ ގައި ރަޖިސްޓަ
ވަނަ  2020 ޕެންޝަން އޮފީހ ގެ ތަފާސްހިސާބ ން ދައްކާގޮތ ގައި .ވަނީ ކ ރިއަރަން ފަށާފައެވެވަނަ އަހަރ   2021ވަޒީފާގެ ބާޒާރ  

 ޒަފ ންގެ އަދަދ  ވަނީ އްވަކޮށްފައިވާ މ ޖިސްޓަރީ ޕެންޝަން އޮފީހ ގައި ރަ ފ ރަބަންދ ކ ރ މާއެކ  އެމަހ   ތެރޭގައި ހ ގެ ލް މަޕްރީއެއަހަރ ގެ 
މޭ މަހ  ވަނީ އަދި  .ވެފައެވެއިންސައްތަ ދަށް  18.9އްޒަފ ންނަށްވ ރެ ވަމ އްދަތ ގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ މ  ވަނަ އަހަރ ގެ މި 2019
ކޮށްފައިވާ މީހ ންގެ ވަނަ އަހަރ ގެ އޮގަސްޓ  މަހ ން ފެށިގެން ޕެންޝަން އޮފީހ ގައި ރަޖިސްޓަރީ 2020. އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ 20.1
 19-މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  ހ ރީ ކޮވިޑްވަނަ އަހަރ ގެ ޖަނަވަރީއާ ހަމައަށް  2021ނިމި ވަނަ އަހަރ   2020އިތ ރ ވި ނަމަވެސް  އަދަދ  

މަހ ގައި ޕެންޝަން އޮފީހ ގައި  ރީ އަދި މާރިޗ ރ ވަވަނަ އަހަރ  ފެބ  2021ނަމަވެސް  .ކޮށެވެށްކ ރިން ހ ރި މިންވަރަށްވ ރެ ދަ  ގެ
 ރެ އްޒަފ ންނަށްވ  ވަކޮށްފައިވާ މ ރީ މ އްދަތ ގައި ރަޖިސްޓަ ވަނަ އަހަރ  މި 2019އްޒަފ ންގެ އަދަދ  ވަނީ ވަމ   ކޮށްފައިވާރީރަޖިސްޓަ

 .ކެވެރީކ ރާ މިންވަރ  ގިނަވ މ ން ލިބ ނ  ކ ރިއެރ މެއްޒަފ ން ރަޖިސްޓަވަރިކަމ ގެ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވެމިއީ ފަތ ރ  . މަތިވެފެއެވެ
އި މަސައްކަތްކ ރާ މ ވައްޒަފ ންގެ އަދަދ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް ވަޒީފާތަކ ގަރަސްމީ ވަނަ އަހަރ  ތެރޭގައި  2021ކަވަރީއާއެކ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ރި

 ވެ.ލަފާކ ރެވެއެ 
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ޕެންޝަން އޮފީހ ގައި  މިގޮތ ން .މ  ބައެއް ބައިތައް ނ ހިމެނެއެވެއްރާއްޖޭގެ ވަޒީފާގެ ބާޒާރ ގެ މ ހި ގައިޕެންޝަންގެ ތަފާސްހިސާބ 
ކ ރާ ރިނ ހިމެނެއެވެ. އަދި އަމިއްލަ ވިޔަފާ އްޒަފ ންގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ލޭބަރފޯސްގެ ބޮޑ ބައެއް ކަމަށްވާ ބިދޭސީންވަޖިސްޓަރީކޮށްފައިވާ މ ރަ

ތަކަށްވެސް ބައި ވަޒީފާގެ ބާޒާރ ގެ މިބ ން ގެ ސަބަ 19-ކޮވިޑް .ފަރާތްތަކާއި އިންފޯމަލް ސެކްޓަރގައި މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތައް ނ ހިމެނެއެވެ
 ގެ ސަބަބ ން ވަޒީފާގެއްލި  19-ކޮވިޑް ގައި  2020 ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ބަލައިލާއިރ ، ލޮޅ މެއް އައިސްފައެވެ.ވަރަށް ބޮޑަށް  ވަނީ

ނބ ރާ ގައ މަށް ދައ ލަތ ން ކ ރިއަށް ގެންދިޔަ ރީޕެޓްރިއޭޝަން ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށ ން އަ ގިނަ އަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ވަނީ އަމިއްލަ ގޮތ ންނާއި
ގިނަ އަދަދެއްގެ އަމިއްލަ ވަނަ އަހަރ  ވަނީ  2020ގޮސްފައެވެ. އަދި އިންކަމް ސަޕޯޓ  އެލަވަންސްގެ މައ ލޫމާތ ން ފެންނަ ގޮތ ގައި 

ތިސާދ  އިގ  ވަނަ އަހަރ  2021 ބޮޑ  އަސަރެއްކޮށްފައެވެ. ވެސް ފްރީލާންސް މަސައްކަތްކ ރާ ފަރާތްތަކަށް ކ ރާ ފަރާތްތަކަށާއިރިވިޔަފާ 
ވަނަ  2020އަދަދ   ބިދޭސީންގެ އި މަސައްކަތްކ ރާ މީހ ނާއަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި އިންފޯމަލް ސެކްޓަރގެ ކ ރިއަރަމ ންދާ މިންވަރަކ ން 

  .އަޅާބަލާއިރ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ އަހަރާ

 ބަާލއިރ  ކ ިރއެރ ން ހ ރި މިްނވަރ  އިވަނަ އަހަރާ އަޅަ  2019ޕެންޝަން އޮފީހ ަގއި ރަިޖސްްޓރީކ ރާ މ އަްއޒަފ ްނގެ އަަދދ  ައދި : 4ޗާޓ  

 
 ެޕންަޝން އޮފީސް : މައ ލޫމާތ 

 

 

ޑ  ބަދަލ ތަކެއް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަންގެ އެކި ބައިތަކަށް ވަނީ ބޮ ވަނަ އަހަރ   2020 އެކ ލޮޅ މާއިގ ތިސާދަށް އައި އާއެކ   19-ކޮވިޑް 
ނަމަވެސް . ކެވެ ގ ތަ ކަރަންޓާއި ފެނ ގެ އަ އަދި ދ މަތްތައްޚިމ ވާސަލަތ ގެ  ،ކ ލިބައިތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ  ދަށްވިއަގ ތައް . އައިސްފައެވެ

ވި އިގ ތިސާދީ ގެ ސަބަބ ން ދިމާ 19-ކޮވިޑް . ފައެވެވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި މަތިވެ 2020ކާބޯތަކެތީގެ ބައިތަކ ގެ އަގ ތައް ވަނީ 
މަތިވ މ ން އިމްޕޯޓްކ ރާ  އަގ  ޑޮލަރ ގެކެޓްގައި މާ ލަލް ޕެރެގެ ސަބަބ ން ސްޕެކިއ ލޭޝަން ބޭރު ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރު ދަށްވެ، ، ހީނަރ ކަމާއެކ 

އާއެކ  ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ހަކަތައިގެ އަގ  ވަރަށް  19-ކޮވިޑްނަމަވެސް . ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި މަތިވިއެވެ 2020ބާވަތްތަކ ގެ އަގ  
ތަކަށް ދިން ކަރަންޓ  އަދި ފެނ ގެ ޑިސްކައ ންޓާއި ލޯން މޮރިޓޯރިއަމްގެ ގެ ސަބަބ ން ސަރ ކާރ ން ގޭބިސީ 19-ބޮޑ ތަން ދަށްވ މާއި ކޮވިޑް

ވަނަ އަހަރ  އަގ ތައް  2020ސަބަބ ން ކ ލިތައް ކ ޑަވ މާއި ސަރ ކާރ ން ކާބޯތަކެތީގެ އަގ  ހިފަހައްޓަން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ ސަބަބ ން 
 .ވެއިންސައްތައެ 1.4-ކީ ޓަ ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭ ވަނަ އަހަރ  2020. ލަ ގޮތެއްގައި ދަށަށްގޮސްފައެވެވަނީ ޖ މ 

ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ތިން  2020ވަނީ  ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ތިން މަހ  އަގ ތައް 2021އެއްގޮތަށް  ގެ ފަހ ކޮޅާވަނަ އަހަރ   2020
މަހ ގެ އަގ ތައް  ގައި އަގ ތައް ދަށަށް ގޮސްފައިވަނީ ކ ލި،ވަނަ އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ތިން މަހ  2021. ގޮސްފައެވެ މަހާ އަޅާބަލާއިރ  ދަށަށް

އަހަރ ގެ ފ ރަތަމަ ތިން މަހ  އަގ ތައް  ނަވަ 2021 .ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރ  ދަށްވ މ ންނެވެ 2020އަދި މ އާސަލާތ ގެ ދާއިރާގެ އަގ ތައް 
 އެޕްރީލް އަހަރ ގެ  ވަނަ 2020. ފަހަރަށް އަގ ތައް މަތިވެފައެވެފ ރަތަމަ  ސް ފަހ ން މަ 12 ،ލް މަހ  ވަނީޕްރީއެ މި، ދަށްކޮށް ހ ރ މަށްފަހ 

ގިނަ މާލެ ސަރަހައްދ ގެ ފ ރަބަންދ ގެ ސަބަބ ން ގްރޭޓަރ އަދި . ޑިސްކައ ންޓް ދީފައެވެބިލ ން  މަހ ގައި ވަނީ ކަރަންޓ  އަދި ފެން 
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ވަނަ  2020އެހެންކަމ ން . މަހ ގެ ތެރޭގައެވެ ޕްރީލްއެވަނަ އަހަރ ގެ  2020ފަރާތްތަކ ން ކ ލިން ޑިސްކައ ންޓް ދޭންފަށާފައި ވަނީވެސް 
ވަނަ  2021މަހާ އަޅާކިޔާއިރ   އެޕްރީލް ވަނަ އަހަރ ގެ  2020ވ މާއެކ  . އަގ ތައް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައެވެމަހ  ވަނީ  އެޕްރީލް އަހަރ  

އަދިވެސް  ގެ ކ ރިން ހ ރި މިންވަރަށް ކ ލި 19-ކޮވިޑްނަމަވެސް . އަހަރ ގެ އިންފްލޭޝަން މަތިވި އެއް ސަބަބަކީ ބޭސް އިފެކްޓެވެ
 .ވެއެވެރެ މަތިނ ވާކަން ފާހަގަކ 

ރާއްޖޭގެ ވަނަ އަހަރާއި އެއްގޮތަށް  2020، ލާއިރ އިމަސްތަކ ގައި އަގ ތައް ހ ންނާނެ ގޮތަށް ބަލަ ވަނަ އަހަރ ގެ ކ ރިއަށް ހ ރި 2021
ބޭސް އިފެކްޓްގެ ސަބަބ ން ޖ މ ލަ ގޮތެއްގައި އަގ ތައް މަތިވ މަކީ . ވެއެވެބަދަލ އަންނާނެކަމަށް ލަފާކ ރެ އިންފްލޭޝަންގެ އެކި ބައިތަކަށް 

ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި މްޕޯޓްކ ރާ ގައ މަކަށްވާތީ އްގެ ކޮންސިއ މަރ މ ދާ އިދަދެއަކީ ގިނަ އަ ޖެރާއްން މީގެ އިތ ރ   .އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ
އެހެންކަމ ން  .ގެ އަސަރ  ރާއްޖެއަށް ކ ރާނެވެދަލ އަގ ތަކަށް އަންނަ ބަ ގެދ ނިޔޭގެ ބަޒާރ ތެރޭގައި މަތިވ މ ން  އަހަރ  ތެލ ގެ އަގ  މި

ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ޑޮލަރ  ލިބޭ ، ހަމައެއާއެކ  .ބޮޑ ވ މަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެގެ އަގ  ރާއްޖޭގެ ބާޒާރ ގައި އިމްޕޯޓްކ ރާ މ ދަލ 
-ކޮވިޑް ނަމަވެސް . ށް އަސަރ ކ ރާނެ ކަމެކެވެޓެޑް އިންފްލޭޝަނައަންނަ ބަދަލ  ނ ވަތަ އިމްޕޯ އަގ ތަކަށްއިމްޕޯޓްކ ރާ މ ދަލ ން މިންވަރަކީ 

ދަށްވާން އަގ ތައް ކަރަންޓ  އަދި ފެނ ގެ ޑިސްކައ ންޓަކީ ވާ ދީފައި މޭ މަހ  ސަބަބ ންފިޔަވަޅ ތަކ ގެ އެކ  އަޅާފައިވާ ގެ އައ  ރާޅާ 19
ފޯރ ކޮށްދޭ ފަރާތްތަކ ން އިންޓަނެޓް ޔޮ ކ ރ މަށް ހެއިންޓަނެޓ ގެ އަގ  ތެރޭގައި  އަހަރ ގެ މިމީގެ އިތ ރ ން . މެދ ވެރިވާނެ އެއް ސަބަބެވެ

  .ބެކެވެށްވާނެ ސަބަވެސް އަގ ތައް ދަ އެއްބަސްވެފައިވ މަކީ 

   (%)ގެ ނިޔަލަށް ރާއްޭޖގެ އިންފްޭލޝަން ރޭޓ   2021 ޕްރީލް އެއިން  2020ޖަނަވަރީ : 5ޗާޓ  

 
 

 ރޯ އޮްފ ސްޓެޓިްސޓިކްސް ނޭަޝނަލް ިބއ : މައ ލޫމާތ 
 

 

 މި ބަލިމަޑ ކަމ ން ގެ ބަލިމަޑ ކަމާއި، 19-ކޮވިޑް  .ވެކީ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތެދޮރަ މައިދިވެހިރާއްޖެއަށް ބޭރ  ފައިސާ ވަންނަ 
ފަތ ރ ވެރިކަމާ ގ ޅ ންހ ރި ވަނަ އަހަރ   2020ލޮޅ މ ގެ ސަބަބ ން  ރި ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ ސަބަބ ން ފަތ ރ ވެރިކަމަށް އެ ވ މަށް އެޅިރައްކާތެރި 

 . އިންސައްތައިން ދަށްވެފައެވެ 55.7ގޮތްގޮތ ން ލިބ ނ  ބޭރ  ފައިސާގެ އަދަދ  ވަނީ 

މ ން މިންވަރ  ވަނީ އެކްސްޕޯޓ ކ ރ  ވާ ޚަރަދ  ބޭރ ފައިސާ ށް ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އިމްޕޯޓ ގެ މައްޗަށް ބަރޯސާވާ ގައ މަކަށް ވ މ ން، އިމްޕޯޓ ކ ރ މަ
 ފަހ ގެ އަހަރ ތަކ ގައި މިފަރަގ  ބޮޑ ވެފައިވާ އެއް ސަބަބަކީ . ދެމެހެއްޓިފައެވެ އްގައިގިނަ އަހަރ ތަކެމިންވަރަށްވ ރެ މަތީގައި  ލިބޭ ބޭރ ފައިސާ

ގައި  2020 .ނެވެންމިންވަރ  އިތ ރ ވ މ  އްސަކޮށް މ ދާ އެތެރެކ ރާހާތަކަށް ނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ދައ ލަތ ން ހިންގާ ބޮޑެތި އ މްރާ
، އިސަޕްލައި ޗޭނަށް އައި ލޮޅ ންތަކާ ދ ނިޔޭގެ ނާއި،މާއެކ  އެ ދާއިރާއަށް ބޭނ ންވާ އިމްޕޯޓ  މަދ ވ މ ން ޅ ދާއިރާއަށް އައި ލޮ މ ގެފަތ ރ ވެރިކަ
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ޓަށް ކ ރާ ހޭދަ އިމްޕޯން މިގޮތ  ދަށަށް ދިޔައެވެ. ށް ކ ރާ ހޭދަ އިމްޕޯޓަ އިންރާއްޖެގ ޅިގެން  ދުނިޔޭގެ ބާޒާރުގައި ތެލުގެ އަގު ދަށްވުމާއި
 އެވެ.އިންސައްތައިން ދަށްވި 40.6އޭގެ ކ ރީއަހަރާއި އަޅައިބަލާއިރ  

 )%((އަަހރ ން އަަހރަށް ކ ިރއަރާ ިމންަވރ  )އިމްޕޯޓ  އަދި އެްކސްޕޯޓް : 6ޗާޓ  

 
 

 މޯލްިޑވްސް ކަްސޓަމްސް ސަރވިސް : މައ ލޫމާތ 
 

ފައިސާ ނ ވަތަ  ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނ ވާ  ސައްކަތްކ ރާ ބޭރ  މީހ ން މައް މަގަކީ ރާއްޖޭގައި ނެރާއްޖެއިން ބޭރ ފައިސާ ބޭރ ވާ އަ 
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކ ރާ ބޭރ  މީހ ންގެ ވަޒީފާތަކަށް ވެސް އަސަރ ކޮށްފައިވ މާއި ގިނަ  ވަނަ އަހަރ  2020އިންނެވެ. ރެމިޓެންސް

އަދަދ  ވަނީ އޭގެ ކ ރީ އަހަރާ ވި މިޓެންސްގެ ގޮތ ގައި ބޭރ ރެ އަދަދެއްގެ ބޭރ  މަސައްކަތްތެރިން އަނބ ރާ ގައ މަށް ގޮސްފައިވ މާއެކ  
  އިންސައްތައިން ދަށްވެފައެވެ. 62.9އަޅާބަލާއިރ  

 (އެެމރިާކ ޑޮލަރ  ؛)%( ޖީޑީޕީގެ ނިްސބަތ ން) ބެލެންސް  ކަރަންޓ  އެކައ ންޓް: 7ޗާޓ  
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ދިޔަ ނަމަވެސް، އިމްޕޯޓާއި ރެމިޓެންސް އަދި ދަށަށް  ލިބޭ މިންވަރާއި ބޭރ  ފައިސާ ހޭދަވާ މިންވަރ  ވަނަ އަހަރ  ބޭރ ފައިސާ 2020
ބޭރ ފައިސާގެ އާމްދަނީއަށް  ނ  މިންވަރ  އަދިވެސް ހ ރީ އެކްޕޯޓާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ލިބ  ހޭދަވިއެހެނިހެން ކަންކަމަށް ބޭރ ފައިސާ 

ވަނަ އަހަރާއި  2019އްގައެވެ. ނަމަވެސް ޑެފިސިޓެ ހ ރީ  ކަރަންޓް އެކައ ންޓް  ވަނަ އަހަރ ގައިވެސް  2020ވ ރެ މަތީގައެވެ. އެހެން ކަމ ން 
 ޑެފިސިޓް ކަރަންޓް އެކައ ންޓް  ވަނަ އަހަރ  2020މިގޮތ ން  ކ ޑަ ކ ރެވިފައެވެ.ކަރަންޓް އެކައ ންޓް ޑެފިސިޓް ވަނީ އަޅައިބަލާއިރ  

ވަނަ އަހަރ ގެ ކަރަންޓ  އެކައ ންޓ ގެ ޑެފިސިޓާ އަޅާބަލާއިރ   2019މިއީ . އެވެގަމެރިކާ ޑޮރަލ  މިލިއަން އެ 1,118.5 ކަމަށް ބެލެވެނީރިހ 
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ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީ ވ މާއެކ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވެސް  ޖީޑީޕީވަނަ އަހަރ   2020ނަމަވެސް، . އިންސައްތައިގެ ދަށްވ މެކެވެ 24.9
  ށް މަތިވެފައެވެ.އިންސައްތައަ 29.8 ން އިތ ރ ވެ ޖ މ ލަ އިންސައްތައި 3.2 ކަރަންޓ  އެކައ ންޓ  ވަނީ

ވަނަ އަހަރ  މި ސިނާއަތ ން ލިބޭ ބޭރ  ފައިސާ އިތ ރ ވެގެން  2021އިއާދަވާ މިންވަރަކ ން  ގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަންގެ ސިނާއަތ މ ފަތ ރ ވެރިކަ
ދާއިރާ  މ ގެފަތ ރ ވެރިކަން ނަމަވެސް، އެހެ . ދިއ މާއެކ  މި އަހަރ ގެ ކަރަންޓް އެކައ ންޓް ބެލެންސް ރަނގަޅ ވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ

ހަމަމިއާއެކ ، މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ގިނަ . ކ ރިއަރާ މިންވަރަކ ން އެ ސިނާއަތަށް ބޭނ ންވާ އިމްޕޯޓ ގެ މިންވަރ ވެސް އިތ ރ ވެގެންދާނެއެވެ
މީގެ އިތ ރ ން ލޭބަރ މާކެޓް ރިކަވަރވާ . މަޝްރޫއ ތަކެއް ހިނގަން ފަށައި މިކަމަށް ބޭނ ންވާ އިމްޕޯޓްވެސް އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ

އަދި ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ހަކަތައާއި ތަކެތީގެ އަގ  މަތިވާ މިންވަރަކ ން  .ލަފާކ ރެވެއެވެ އިތ ރ ވާނެ ކަމަށްވެސް  މިންވަރަކ ން ރެމިޓެންސް
 އިމްޕޯޓަށްކ ރާ ހޭދަ އިތ ރ ވެގެންދާނެއެވެ.

 ރިާޒވް ބޭރ ފައިާސގެ : 8ޗާޓ  
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އަށް އޭގެ ފައިސާ މަދ ވ މާ ގ ޅިގެން ގްރޮސް އިންޓަނޭޝަނަލް ރިޒާވް  ންނަ ބޭރ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ފަތ ރ ވެރިކަމ ން ވަ 2020
ގެ ތެރޭގައި ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ން ފައިނޭންސިންގ  2020 ،ނަމަވެސް ރިޒާވް ޕޮޒިޝަން ރަނގަޅ ކ ރ މަށް އެޅި ފިޔަވަޅ ތަކާއިއަސަރ ކ ރިއެވެ. 

ރިޒާވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާއިން ދޫކޮށްފައިވާ ، ރިކަން ރަނގަޅ ވާން ފެށ މާއިފަތ ރ ވެ އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ   މަސައްކަތާއި، ވ ނ ހޯދ މަށް ކ ރެ 
މިލިއަން އެމެރިކާ  984.9 ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ރަސްމީ ރިޒާވް ހ ރީ  2020 ފޮރިން ކަރަންސީ ސްވޮޕް ފެސިލިޓީ ބޭނ ންކ ރ މާއެކ 

 . ޑޮލަރ ގައެވެ

ފ ރަތަމަ ކ އާޓަރ ގެ  ފައެވެ. އަދި ވަނީ އިތ ރ ވެ ރީ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރ  ރިޒާވް އޭގެ ކ  ފ ރަތަމަ ކ އާޓާގައިވަނަ އަހަރ ގެ  2021
 .ދެމެހެއްޓިފައިވެއެވެވަނީ ރިޒާވެ ގެ މިންވަރ  މަސްތަކ ގައި 
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 ސިއްހީ  މި ބިނާވެގެން ދާނީއިގ ތިސާދ ގެ މިސްރާބ  ދ ނިޔޭގެ  އި މެދ ރާސްތާގެ ވަނަ އަހަރާ 2021. ވިގެންވެއެވެހިރާސްތަކެއް އެކ ލެ 
 ގެ މައްޗަށެވެ.ކާރިސާގެ ހާލަތ  ބަދަލ ވަމ ންދާގޮތ  

 2021ސައްވ ރ ގައި ނެރެފައިވާ ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދީ ތައިން  (ފްއެ.އެމް.އައި) ފަންޑްމަނިޓަރީ ންޓަނޭޝަނަލް ގައި އި 2021 އެޕްރީލް
އަޅާކިޔާއިރ   ހެދި އަންދާޒާތަކާ ގައި 2020 ރ ވަނީ އޮކްޓޫބަ ހ ންނާނެ ކަމަށް ލަފާކ ރާ މިންވަރ  ލިދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދީ ދ ވެ  ވަނަ އަހަރ ގެ 

. ބެލެވެއެވެ މިވަގ ތ  އިންސައްތައިން އިތ ރ ވާނެކަމަށް 6.0ވަނަ އަހަރ   2021 ތިސާދީ ދ ވެލި ގ ދ ނިޔޭގެ އި މިގޮތ ން . ފައެވެމަތިކޮށް
އިންސައްތައިން އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރ ، ތަރައްގީވަމ ން އަންނަ ގައ މ ތަކ ގެ  5.1މީގެ ތެރެއިން ތަރައްގީވެފައިވާ ގައ މ ތަކ ގެ ދ ވެލި 

ގެ އިގ ތިސާދީ ( ޑްސްސި)އަދި ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް . އިންސައްތައިން އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ 6.7ދ ވެލި 
 19-ގެން ދައްކައިދެނީ ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދ ތަކ ން ކޮވިޑްމީ. އިންސައްތައިން އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ 2.2ގޮތެއްގައި  ދ ވެލި އެވްރެޖް

ތަކ ން އިގ ތިސާދ ޑެތި ބައެއް ބޮގެ ކާރިސާއިން އަރައިގަނެ އ ފެއްދ ންތެރިކަން އިއާދަވަމ ން ދަނީ އެކި ސްޕީޑ ގައި ކަމެވެ. މިގޮތ ން 
މިގައުމުތަކުގެ ، އެކ މާއ ދި މ ންވަ އިތ ރ ހަލ ވިކޮށް މިންވަރ  ޖަހާ  ވެކްސިންކޮވިޑް  ،އިފޯރ ކޮށްދިން ވަރ ގަދަ ފިސްކަލް ސަޕޯޓާ

 ބައެއް ތަރައްގީވަމ ން އަންނަ  ނިސްބަތ ން ބާރަށް ކ ރިއަރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ނަމަވެސް ވަނަ އަހަރ ގައި 2021 އިގުތިސާދުތައް
ބައިނަލްއަގ ވާމީ  . މިގޮތ ންން ލަފާކ ރެއެވެ.އެމް.އެފ އައިގޮސްދާނެކަމަށް  އިގެންއި މިކާރިސާގެ  އިގ ތިސާދީ އަސަރ  ދިގ ލަގައ މ ތަކ ގަ

 2021ފަދަ ފަތ ރ ވެރިކަމަށް ބަރޯސާވާ ގައ މ ތަކ ން " ގައ މ ތައް ސިޑްސް "ލޮޅ ންތަކަށް ބަލައި  ފައިވާދަތ ރ ފަތ ރ ގެ ދާއިރާއަށް އައިސް
 .  ނެކަމަކަށް އަންދާޒާނ ކ ރެއެވެ ންނާއަތިސާދީ ކ ރިއެރ މެއް ގައި މާބޮޑ  އިގ 

ވަނަ  2022މިސްރާބަށް ބަލައިލާއިރ ، އައި.އެމް.އެފް އިން ލަފާކ ރާގޮތ ގައި  ގެ އިގ ތިސާދީ ދ ވެލި މިހާރ  ހ ންނާނެދ ނިޔޭއި މެދ ރާސްތާގަ
އިންސައްތައިގާ 3.4 ކޮށް ޖްރެ އެވް މަޑ ޖެހިލައި، އޭގެ ފަހ ން ށް އިންސައްތައަ 4.4ދ ވެލި ދ ނިޔޭގެ އިގ ތިސާދ ގެ އަހަރ ގައި 

ނޑ  . ދެމެހެއްޓޭނެކަމަށެވެ   އަށް " ލައި ޕޮޓެންޝަލްސަޕް" ގެ ސަބަބ ން އިގ ތިސާދ ތަކ ގެ  19-ކޮވިޑް އަސާސަކީމި އަންދާޒާގެ މައިގަ
ފަދަ ކާތްތެރިވ ންހަރަ މީހ ން ލޭބަރ ފޯސްގައި  ވިޔަފާރިތައް ބޭންކްރަޕްޓ ވ މާއި ކ ރިއަށްވ ރެ މަދ މިސާލ  :)އި ނޭދެވޭ އަސަރާކޮށްފައިވާ 
. ) މިސާލ : ތަރައްގީ ވެފައިވާ ވެމައްސަލަތަކެ ހ ރި ސްޓްރަކްޗަރަލް ސާދ ގައި ދ ނިޔޭގެ އިގ ތި ވެސްކ ރިން ބަލިމަޑ ކަމ ގެމި  (އްކަންތައްތަ

  ގައ މ ތަކާއި ބައެއް ކ ރިއަރަމ ން އަންނަ ގައ މ ތަކ ގެ އާބާދީ މ ސްކ ޅިވ ން(

ގެ ވެކްސީން  19-ވިޑް އ މ ތަކަށް ކޮގަބައިނަލްއަގ ވާމީ އެއްބާރ ލ މަކާއެކ  ހ ރިހާ  ށްޓަކައިތ މަމި ގޮންޖެހ ންތަކ ން އަރައިގަ 
ކ ރިމަތިލަމ ންދާ އިގ ތިސާދ ތަކަށް ކޮންމެހެންވެސް ބޭނ ންވާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތަކަށް އި، އިގ ތިސާދީ ހީނަރ ކަމާ މަށާފޯރ ކޮށްދިނ 

 .އެވެފައިވެއެފ ން ލަފާ އަރ ވާ.އެމް.އައި ތްތަކަށްރާވާމީ ފަ އަގ  ލްނައި ވެސް ބަލިކ އިޑިޓީ ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް 
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 ތަފ ސީލ  ަޚރަދ ގެ ހިނގާފަިއވާ އާމްަދނީާއއި ލިބިަފިއވާ  އަހަރ  ވަނަ 2020: 3 ތާވަލ 

 އެކްޗ އަލް 
   ޒާ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންދާ އަންދާޒާ  ބަޖެޓ 

 (މިލިައން ރ ިފާޔއިން )  އިނީޝިއަލް އެސްޓިމޭޓް  ރިވައިޒްކ ރި  ފާސްކ ރި  ރިވައިޒްކ ރި 
     

 

 ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ  30,731.5 13,734.3 29,921.6 14,692.8 15,690.2

 ޓެކްސް     18,161.4 9,812.1 17,852.3 10,138.2 10,957.7

 ޓެކްސް ނޫން     6,030.8 2,264.9 6,854.4 2,430.4 3,314.7

 ހިލޭ އެހީ     4,015.5 1,657.2 5,214.9 2,124.3 1,417.8

na na na na 2,523.8     ްނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސ 
       

 ޖ މ ލަ ބަޖެޓ   39,552.7 31,200.5 37,871.3 31,787.1 29,996.4

 ންދަރަނި އަދާކ ރ       2,491.0 1,129.2 1,883.7 1,138.2 1,193.1
     

  

 ޖ މ ލަ ޚަރަދ   37,040.0 30,050.1 35,966.4 30,627.7 28,793.4

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދ      22,241.7 20,169.1 22,337.9 20,876.9 20,366.7

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ      11,773.7 9,880.9 13,628.5 9,750.7 8,426.7

 ޕީ .އައި.ސްއެ.ޕީ          5,690.0 5,491.1 10,454.8 3,614.5 4,901.6

na na na na 5,500.0      ްނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސ 
       

 (ޑެފިސިޓް )އޯވަރޯލް ބެލެންސް  (6,308.5) (16,315.8) (6,044.8) (15,934.9) (13,103.2)

 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް  (4,018.6) (14,607.8) (4,201.1) (14,226.8) (11,449.4)
      

 ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން އޯވަރޯލް ބެލެންސް  6.5- 25.1- 6.2- 27.5- 22.8-
      

 ޖީޑީޕީ  97,010.4 65,091.8 97,534.6 57,941.6 57,391.1
 

ށްފައިވާ ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސްއިން ލިބ ނ  ނ ވަތަ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮ ،އަށް އަންދާޒާކ ރި އިނީޝިއަލް އެސްޓިމޭޓް ފިޔަވައި 2020ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީގައި  :ނޯޓ 
އަދި ޚަރަދ ގެ އަދަދ ތަކ ގައި  މިންވަރާއި ނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސްއިން ތަންފީޒ ކ ރެވ ނ  ނ ވަތަ ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރ  އާމްދަނީ

 ނިފައި ހިމެ
 

 

އަށް ފާސްކ ރި  2020 މިއީ. ފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެމިލިއަން ރ  15,690.2ވަނަ އަހަރ  އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި  2020
ގެ ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ  2020އަށް ހ ށަހެޅި ބަޖެޓ ގައި  2021 ނަމަވެސް އަދަދެއް އިންސައްތަ ދަށް  47.6އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ 

ގެ އަންދާޒާތަކަކީ އިގ ތިސާދ  ކ ރިއަރައި ގިނަ ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައިވާ އާމްދަނީ 2020. ކެވެދަދެއަ ރ ތ އި އިންސައްތަ 6.8
އެހެން ނަމަވެސް، . އް އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެކަމަށް ބެލެވި އެކ ލަވާލައިފައިވާ އަންދާޒާތަކެކެވެތަކެނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސް

ލޮޅ މާއެކ  އާމްދަނީގެ އަންދާޒާތައް ބޮޑ ތަނ ން ދީ އިގ ތިސާގެ ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ސަބަބ ން ދިމާވި  19-ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް 2020
 . ރިވައިޒްކ ރަންޖެހ ނެވެ ކޮށްދަށް 

މި ސިނާއަތ ން ސިދާ ލިބޭ އާމްދަނީކަމަށްވާ  ސިނާއަތަށް ދިމާވި ލޮޅ މާއެކ  މ ގެފަތ ރ ވެރިކަވަނަ އަހަރ  މި ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ސަބަބ ން  2020
ސް ޗާޖް އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީން ލިބ ނ  އާމްދަނީ ފާސްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ ޓީޖީއެސްޓީ، ގްރީން ޓެކްސް، އެއަރޕޯޓް ސަރވި

އަހަރ ން ފެށިގެން ދެއްކ މަށް ފަސްކޮށްދިނ މާއެކ  މިއިން ލިބ ނ   2021ކ އާޓަރ ގެ ޓޫރިޒަމް ބިމ  ކ ލި  2މީގެ އިތ ރ ން . ދަށްވެފައިވެއެވެ
ގ ޅިފައިވާ  ފަތ ރ ވެރިކަމާގޮތ ން ނ ސީދާދާއިރާ މަޑ ޖެހިލ މާއެކ   މ ގެފަތ ރ ވެރިކަ. ދަށްވެފައެވެއާމްދަނީވެސް ވަނީ ދެބައިކ ޅަ އެއްބައި 

 2020ފެތ ރ ން ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް  19-މީގެ އިތ ރ ން ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް. ކޮށްފައެވެށްވެސް ވަނީ މީގެ ނޭދެވޭ އަސަރ  އާމްދަނީގެ ބާވަތްތަކަ
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ންވެސް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ ފިޔަވައި އެހެން ދާއިރާތަކ ގެ އިގ ތިސާތީ ހަރަކާތްތަކަށް ބ ރޫއެރ މ ގެ ގައި އެޅި ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ ސަބަބ 
ހަމަމިއާއެކ  . މިގޮތ ން އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީއާއި ޖީޖީއެސްޓީވެސް ވަނީ ދަށްވެފައެވެސަބަބ ންވެސް އާމްދަނީއަށް ނޭދެވޭ އަސަރ ކޮށްފައިވެއެވެ. 

ކާއި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ފައިދާ ދަށްވ މާއި ކޭޝްފްލޯގެ ދަތިކަން ދިމާވެފައިވާތީ އިންކަމް ޓެކްސް މި މ އްދަތ ގައި ވިޔަފާރިތަ
 . އަދި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން ލިބޭ ޑިވިޑެންޑް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ

އަށް ރިވައިޒްކ ރި  2020ށްވެފައިވީ ނަމަވެސް، ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ ލިބ ނ  އާމްދަނީ ބޮޑ ތަނ ން ދަ 2020
މީގެ މައިގަނޑ  ސަބަބަކީ ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރ ތައް ހ ޅ ވާލެވި އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ  . އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ ލިބ ނ  އާމްދަނީ ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ

އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ސަރ ކާރ ން އަޅައިފައިވާ  ންއިތ ރ  މީގެ. ރިކަވަރވާން ފެށ މެވެ ށްސިނާއަތް ލަފާކ ރިވަރަށްވ ރެ ހަލ ވިކޮ މ ގެފަތ ރ ވެރިކަ
 . ފައިވެއެވެން އިގ ތިސާދީ ހަރާކަތްތައް ހަލ ވިވެމ ރައްކާތެރިކަމ ގެ ފިޔަވަޅ ތައް ލ އިކ ރ  

ިއ އިމަރޖަންސީ ރިސްޕޮންސްއަށާ ގެ 19-ކޮވިޑް. މިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބިފައިވެއެވެ 1,417.8ވަނަ އަހަރ  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި  2020
ފައިސާއިންނާއި ފައިސާ ނޫން  ގައި 2020 މާއި ރައްކާތެރިކަމަށް ގިނަ ފަރާތްތަކަކ ންތިޖ ބަލިން ދިފާއ ވ މަށް ބޭނ ންވާ ތަކެއްޗާއި އި

  .ދީފައިވެއެވެފޯރ ކޮށް  ހީލޭ އެހި އެހެން ގޮތްގޮތ ން 

 

އަށް ފާސްކ ރި އަދަދަށްވ ރެ  2020މިއީ . ރ ފިޔާގައެވެމިލިއަން  29,996.4ވަނަ އަހަރ  ނިމ ނ އިރ  ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ހ ރީ  2020
އިންސައްތަ ދަށް  5.6އަށް ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާއަށްވ ރެ  2020އަށް ފާސްކ ރި ބަޖެޓ ގައި  2021އަދި  ދަށް އިންސައްތަ 20.8

 އިންސައްތަ  19.9ރި އަދަދަށްވ ރެ މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ކޮށްފައިވާއިރ  މިއީވެސް ފާސްކ  28,793.4ވަނަ އަހަރ   2020. އަދަދެކެވެ
 . ކެވެއަދަދެ  ދަށް އިންސައްތަ 6.0އަދި ބަޖެޓަށް ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާއަށްވ ރެ  ދަށް

ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ސިއްހީ އަދި އިޖ ތިމާއީ  ،ގެ ސަބަބ ން އާމްދަނީ ބޮޑ ތަނ ން ދަށްވާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވ މާއި 19-ކޮވިޑް 
ސަޕޯޓަށް ކ ރަންޖެހ ނ  ޚަރަދ ތަކަށް ބަޖެޓ ން ޖާގަ ހޯދ މ ގެ ގޮތ ން ދައ ލަތ ގެ  ގ ތިސާދ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި ބޭނ ންވިއި އިރައްކާތެރިކަމަށާ

ޚަރަދ ތައް އެއް ބަން ނިހެއެހެ ފިޔަވައި މިގޮތ ން ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތައް . އެހެނިހެން ޚަރަދ ތައް ބޮޑ ތަނ ން ކ ޑަކ ރަންޖެހ ނެވެ
 . ފައިވެއެވެޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަށް ގިނަ ފިޔަވަޅ ތަކެއް އަޅާ  ބައެއްއި ކ ރ ން ހ އްޓާލަ

ތިބެގެން މަސައްކަތްކ ރެވޭނެ އިންތިޒާމ   އިޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް އެޅި ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ އިތ ރ ން ފ ރަބަންދާ ގ ޅިގެންނާއި ގޭގަ
އާ  19-ހަމައެހެންމެ ކޮވިޑް . ފައެވެ ކ ރެވިރ ގެ ޚަރަދ ތައް ވަނީ ކ ޑަ ފަތ  ހަމަޖެހިގެންދިއ މާއެކ  އޮފީހ ގެ ހިންގ މ ގެ ގިނަ ޚަރަދ ތަކާއި ދަތ ރ 

މީގެ އިތ ރ ން . ލޯނާއި ސްކޮލަރޝިޕްގެ ޑިސްބަރސްމަންޓްވެސް ވަނީ ދަށްވެފައެވެ  މަތީތައ ލީމ ގެ  ގ ޅިގެން ދަރިވަރ ންނަށް ދޫކ ރާ އައ 
ގެ ދަށ ން ( އައި.އެސް.އެސް.ޑީސް ސަސްޕެންޝަން އިނިޝިއޭޓިވް )ގައ މ ތަކ ން ފާސްކޮށްފައިވާ ޑެޓް ސަރވި 20-ޖީއަހަރ ގެ ތެރޭގައި 

އަދާކ ރ ން ފަސްކ ރ މާ ގ ޅިގެން، ދަރަނި އަދާކ ރ މަށް  ނަގައިފައިވާ ދަރަނިއޮފިޝަލް ބައިލެޓްރަލް ކްރެޑިޓަރ ންގެ ފަރާތ ން ދައ ލަތ ން 
ފައިވ މ ން ދައ ލަތ ން ސަބްސިޑީތަކަށް ވެ ގިނަ ތަކެތީގެ އަގ ތައް ދަށްގައި ބައިނަލްއަގ ވާމީ ބާޒާރ ގައި  2020. އެވެވެފައިވެކ ޑަ  ކ ރި ހޭދަ

ރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މ ގެ އ ސޫލ ގެ ދަށ ން ކައ ންސިލްތަކަށް . ކ ރަންޖެހ ނ  ޚަރަދ  ޖ މ ލަ ގޮތެއްގައި ކ ޑަވެފައިވެއެވެ
ގައި އާމްދަނީއަށް ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރ ގެ  2020ގެ އާމްދަނީއަށްކަމ ން ސަރ ކާރ ން ދޫކ ރާ ގްރާންޓްގެ މިންވަރ  ބިނާވަނީ ދައ ލަތ  

ގިނަ  ވަނަ އަހަރ  ރޭވި ފަށައިފާވާ 2019 .އެވެސަބަބ ން އެ އަހަރ  ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ގްރާންޓްގެ މިންވަރ ވެސް ދަށްވެފައިވެ
ފިޔަވަޅ ތަކާއި  ޓްރޯލްކ ރ މަށް ދައ ލަތ ން އެޅި ރައްކާތެރިކަމ ގެން ފެށި ނަމަވެސް، ބަލި ކޮންގަންނަ އިހިނގަ  ގައި 2020 މަޝްރޫއ ތަކެއް

އި އަޅަ ބަޖެޓ ގެ އަންދާޒާއާ ސަޕްލައި ޗޭނަށް ދިމާވި ދަތިތަކ ގެ ސަބަބ ން ޕީއެސްއައިޕީގެ މަސައްކަތްތައް މަޑ ޖެހިލައި ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ  ވަނީ
 . ކ ޑަވެފައެވެ ބޮޑ ތަން  ބަލާއިރ 
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އިތ ރ ވެފައިވާ ޚަރަދ ތަކ ގެ ތެރޭގައި ސިއްހީ ދާއިރާއަށާއި އިޖ އިމާއީ ރައްކާތެރިކަމަށް ކ ރި ވަނަ އަހަރ   2020އާ ގ ޅިގެން  19-ކޮވިޑް 
މ ވައްޒަފ ންނަށް އައ   ހަރަކާތްތެރިވި ކ ރީ ސަފ ގައި އާ ދެކޮޅަށް ކ ރެވ ނ  މަސައްކަތ ގެ 19-ކޮވިޑްމިގޮތ ން . ޚަރަދ  ހިމެނެއެވެ
 19-ވަނަ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް 2020މީގެ އިތ ރ ން . ވެރެވ ނެ ތައާރަފ ކ   ންޓް ލައިން އެލަވަން"ގެ ގޮތ ގައި "ފްރައެލަވަންސްއެއް

 އަށް ޚާއްސަކ ރެވިގެން ކަރަންޓީން، އައިސީޔޫ އަދި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލީޓީތައް ގާއިމ ކޮށް އެ ފެސިލިޓީތަކަށް ބޭނ ންވާ އިކ އިޕްމަންޓް 
ބަލި ޓެސްޓ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ އަދި  (ޕީޕީއީޕަރސްނަލް ޕްރޮޓެކްޓިވް އިކ އިޕްމަންޓް )ބޭނ ންވާ މަށް ވ  ރައްކާތެރިލިން ބަ އަދި .ވެހޯދ ނެ 

އަދި އެމަޖަންސީ ހާލަތ ގައި އެހެން ތަންތަނަށް ބަލިމީހ ން ބަދަލ ކ ރ މާއި . އާލާތްތައް ހޯދައިފައިވެއެވެ އެހެނިހެންޓެސްޓިންގ ކިޓްތަކާއި 
ދ ނިޔާގައި ވެކްސިން އ ފައްދާ  ވަނަ އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ  2020 .ފައިވާ ޚަރަދ ވެސް އިތ ރ ވެފައިވެއެވެމެޑިކަލް އިވެކ އޭޝަންއަށް ކޮށް 

ވެކްސިން ގަތ މަށްވެސް ދައ ލަތ ން  އޯޑަރ  ނަގަން ފެށ މާއެކ  ގެ ވެކްސިން ރޯލްއައ ޓްކ ރަން ފަށައި 19-ކޮވިޑް ފަރާތްތަކ ން 
ދިވެހިންނަށް  އަށް ނާދެވިފައި ތިބި ގައ މ ތަކެއްގެ ބޯޑަރ ތައް ބަންދ ކ ރަމ ން ދިއ މާއެކ  ރާއްޖެ ވަނަ އަހަރ  ގިނަ 2020. ޚަރަދ ކޮށްފައިވެއެވެ

މާލެ  . އަދިވެހިން ރާއްޖެ ގެނައ މަށް ޚަރަދ ކޮށްފައިވެއެވެދި  ތިބި ތާށިވެފައިބޭރ  ގައ މ ތަކ ގައި މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މާއި 
ފެތ ރެމ ން ދިއ މާއެކ ،  19-ގައި ބާރަށް ކޮވިޑް މެދ  ގެ ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން  ޔަދިރިއ ޅެމ ންދި  ގައިނ ތަ ތޮއްޖެހިފައިވާ ތަންސަރަހައްދ ގައި 

 ވެއެވެ.ރ މަށް ވެސް ޚަރަދ ކޮށްފައި ކ  ލޭބަރ ކ އާޓަރ ގާއިމ  ޓަކައި ވަގ ތީތަންތަނަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް  ރައްކާތެރި 

. ދ  ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކޮށްފައިވެއެވެ ވަނަ އަހަރ  ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާ 2020މީގެ އިތ ރ ން 
ޔަގީން ކ ރ މ ގެ  މިންވަރ   ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތ ންނަށް ބޭނ ންވާ ކާޑ ގެ ގެ ސަބަބ ން ދ ނިޔޭގެ ސަޕްލައި ޗޭނަށް ބ ރޫ އެރިނަމަވެސް  19-ކޮވިޑް 
ލ ޔެއް ދިނ މ ގެ ގޮތ ން  ގޭބިސީތަކަށްފ ރަބަންދ ގެ ހާލަތ ގައި އަދި . ށްފައިވެއެވެ ޚަރަދ ކޮބަޖެޓ ން ސްޓޮކް ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި  ގޮތ ން 

 ގޯސްވަމ ން ދިއ މާއެކ   ވިޔަފާރިތަކ ގެ މާލީ ހާލަތ  ގެ ސަބަބ ން 19-ކޮވިޑްހަމައެހެންމެ . ކަރަންޓާއި ފެން ބިލ ން ޑިސްކައ ންޓް ދީފައިވެއެވެ
ލޯނ   ރިލީފް ކޮވިޑް އަދި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މެދ ވެރިކޮށް ދައ ލަތ ން  އެސްޑީއެފްސީ ދިނ މ ގެ ގޮތ ންހޯދައި ކަމަށް ލ ޔެއްމި

ވަނަ އަހަރ  ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ކޭޝްފްލޯ ދަތިވެފައިވާތީއާއި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތައް  2020. ދޫކޮށްފައިވެއެވެ
ހެއްޓ މަށްޓަކައި މި ކ ންފ ނިތަކަށް ދޫކ ރި ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއ ޝަން މެދ ވެރިކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދެމ ންދިޔަ ޚިދ މަތްތައް ދެމެ

 . ފައެވެވިކ ރެ ވަނީ އިތ ރ  

ހިނގި  އަށް ރިވައިސްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ  2020ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ ސަބަބ ން  ޅިދައ ލަތ ން ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް އެ ވަނަ އަހަރ   2020
 . ފައިވެއެވެކ ރެވި ޚަރަދ  ކ ޑަ

 

 22.8ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީމިއީ . މިލިއަން ރ ފިޔާއިން ޑެފިސިޓް ވެފައިވެއެވެ 13,103.2ވަނަ އަހަރ ގެ އޯވަރޯލް ބެލެންސް  2020
ގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ  އާމްދަނީ. މިލިއަން ރ ފިޔާއިންނެވެ 11,449.4އަދި ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް ޑެފިސިޓް ވެފައިވަނީ . އިންސައްތައެވެ

ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ  ގެ ގޮތ ގައި ހިނގި މިންވަރ ޚަރަދ   ،ރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާތަކަށްވ ރެ އިތ ރ ވ މާއި ރ މިންވަ
 . ވެ ކ ރެވިފައެރިވައިޒްކ ރި އަންދާޒާއަށްވ ރެ ދަށް  ވަނީ ޑެފިސިޓް، ކ ޑަކ ރެވިފައިވާތީ
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 ނިޔަލަށް ލިބިފައިާވ އާމްަދނީާއއި ހިނގާފަިއވާ ަޚރަދ ގެ ތަފ ސީލ ގެ  2021ޖޫން  10އިން  2021ޖަނަވަރީ  1: 4ތާވަލ  

 

 

މިލިއަން  8,041.5ލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބިފައިވަނީ ހި  ނިޔަލަށް ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއިގެ  2021ޖޫން  10އިން  2021ޖަވަނަރީ  1
އިންސައްތައިގެ  16.7އި ހިލޭ އެހީއާ އަޅައިބަލާއިރ  ވަނަ އަހަރ ގެ މި މ އްދަތ ގައި ލިބ ނ  އާމްދަނީއާ 2020މިއީ . ރ ފިޔާއެވެ
 .  މެކެވެކ ރިއެރ 

މި ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ސަބަބ ން ނަމަވެސް،  ރ ކ ރިނޭދެވޭ އަސައާމްދަނީއަށް  ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތަށް ލިބ ނ   2020ގެ ސަބަބ ން  19-ކޮވިޑް 
ވަނީ  އާމްދަނީވަނަ އަހަރ   2021 ކ ރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކ ން އަރައިގަނެ ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  ރަނގަޅ ވަމ ންދިއ މާއެކ 

ފެށ މާއެކ  މި އިތ ރ ވާން ދާއިރާ އަލ ން ހ ޅ ވާލެވި މި ދާއިރާގެ ހަރަކާތްތައް  މ ގެރ ވެރިކަފަތ މިގޮތ ން ރާއްޖޭގެ . ކ ރިއަރަންފަށާފައެވެ
( ޓީޖީއެސްޓީ، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް، އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ އަދި ގްރީން ޓެކްސް)ދާއިރާއިން ސީދާގޮތ ން ލިބޭ އާމްދަނީ 

ރިސޯޓ ތައް ހިންގާ  ވަނަ އަހަރ  2020ރިސޯޓ ތައް ހ ޅ ވާލައި  މީގެ އިތ ރ ން. އެވެވަނަ އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރ  އިތ ރ ވެފަ 2020ވަނީ 
 . ވެސް ވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެރިސޯޓ ތަކ ގެ ބިމ  ކ ލި މި މ އްދަތ ގައި ލިބ ނ   މާލީ ދަތިތަކ ން އަރައިގަންނަމ ން ދާތީ ދިމާވި ފަރާތްތަކަށް

ޖ މްލަކޮށް އިގ ތިސާދީ ހަރަކާތްތައް  ފައިވާ ފިޔަވަޅ ތައް މި މ އްދަތ ގައި ލ އިކ ރ މ ންއިން ރައްކާތެރިވ މަށް ސަރ ކާރ ން އަޅައި 19-ކޮވިޑް 
އިތ ރ ވެ އިމްޕޯޓ ކ ރި މިންވަރ   އަދި. ވަނަ އަހަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވެފައެވެ 2020ޖީޖީއެސްޓީގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ  އާމްދަނީވެސް ވަނީ  ހ ޅ ވި

 . އިތ ރ ވެފައެވެޑިއ ޓީގެ ގޮތ ގައި ލިބ ނ  އާމްދަނީ ވަނީ  އިމްޕޯޓްއިމްޕޯޓ ގެ އަގ ތައް އިތ ރ ވ މާއެކ  

އަދި މި މ އްދަތ ގައި . މި މ އްދަތ ގައި އަލަށް ބޭންކ ތަކ ން އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް ދައްކާފައިވެއެވެއާމްދަނީން ނަގާ ޓެކ ހަށް ބަލާއިރ ، 
ވިޔަފާރިތަކ ގެ ފައިދާއަށް މި ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ސަބަބ ން އިން ގެ ދެވަނަ އިންޓެރިމް ޕޭމަންޓް 2020ދައްކާފައިވާ އެހެން ވިޔަފާރިތަކ ން 

އެމްޕޮލޯއީ ވިތ ހޯލްޑިންގ  ވަނަ އަހަރ ގެ މި މ އްދަތ ގައި ދައްކައިފައިވާ 2021 ނަމަވެސް .ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރ  ފާހަގަކ ރެވެއެވެ
  . ވެފައިވެއެވެށްވ ރެ އިތ ރ ވަނަ އަހަރ ގެ ލެވެލްތަކަ 2020ޓެކްސް 

   ގެ ނިޔަލަށް 2021ޖޫން  10

 (މިލިައން ރ ިފާޔއިން )  2020 2021
   

 ހީ ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެ  6,891.1 8,041.5

 ޓެކްސް އާމްދަނީ      5,242.6 6,273.8

 ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ      1,509.4 1,697.0

 ހިލޭ އެހީ      139.1 70.7
    

 ޖ މ ލަ ބަޖެޓ   12,224.5 12,904.1

 ދަރަނި އަދާކ ރ ން      593.4 436.2
    

 ޖ މ ލަ ޚަރަދ   11,652.4 11,680.8

 ދ ރިކަރަންޓް ޚަރަ      8,162.8 8,876.0

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ        3,518.0 2,776.4

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ          2,114.5 1,340.6
    

 (ޑެފިސިޓް )ންސް އޯވަރޯލް ބެލެ  (4,789.7) (3,637.9)

 ންސް ޕްރައިމަރީ ބެލެ  (4,096.0) (2,888.4)
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ނަ އަހަރ ގެ މި ވަ 2020މިއީ  .މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 70.7ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބިފައިވަނީ  މި މ އްދަތ ގައިނަ އަހަރ ގެ ވަ 2021
 . އެވެވަނަ އަހަރ  ހިލޭ އެހީ ލިބ ނ  މިންވަރ  އިތ ރ ވެފައިވެ 2020އާ ގ ޅިގެން  19-ކޮވިޑް ދަށްވ މެކެވެ.ބަލާއިރ  މ އްދަތާ އަޅައި

 

ހިނގާފައިވެއެވެ. މިއީ ޚަރަދ ގެ ގޮތ ގައި ޔާ މިލިއަން ރ ފި 11,680.8 ޖ މ ލަ ގެ ނިޔަލަށް 2021ޖޫން  10އިން  2021ޖަނަވަރީ  1
 މ އްދަތާ  މި އަހަރ ގެ  މެކެވެ. ފާއިތ ވިކ ރިއެރ  އިންސައްތައިގެ 0.2 ވަނަ އަހަރ ގެ މި މ އްދަތ ގައި ހިނގި ޚަރަދާ އަޅައިބަލާއިރ  2020
ދ ތައް އިތ ރ ވެފައިވާއިރ  ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ތައްވަނީ ހ ގެ ނިޔަލަށް ހިނގި ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ވަ  ވަނަ  10 މަހ ގެ ޖޫންމި އަހަރ ގެ ، ބަލާއިރ އިއަޅަ

 ދަށްވެފައެވެ. 

 އެތެރޭގެ  ރާއްޖޭގެ ބޭރަށާއި ރާއްޖެއިން ހަމަޖެހިފައިވ މާއި އިންތިޒާމ  މި އަހަރ  ފެށިގެން އައިއިރ  ފްލެކްސިބަލްކޮށް މަސައްކަތްކ ރ މ ގެ 
 އެކ ލަވާލެވ ނ އިރ   ބަޖެޓ  އަހަރ ގެ މި ން އިތ ރ  ގެމީ  އިތ ރ ވެފައެވެ. ވަނީދ ޚަރަ  ރިކ  މަށް ކަންކަޑ ޖެހިފައިވީ ނަމަވެސް މިމަ ން ރ ދަތ ރ ކ 
ނަމަވަސް، އަހަރ ގެ މިހާތަނަށް އައިއިރ  މި އެލަވަންސް ކަނޑައެޅ ނ  ގެ ފްރަންޓަލައިން އެލަވަންސް ދިނ ން މެދ ކަނޑާލ މަށް  19-ކޮވިޑް 

 ކ ރި  މ ވައްޒަފ ންނަށް ޅިގެން ގ  ކޮށްދެވ މާރ  އިތ  މ ވައްޒަފ ން  ދާއިރާއަށްއ ކޭޝަން އެޑިއެމް.އެން.ޑި.އެފް އަދި  ،ޕޮލިސްދެމ ންގެންދިއ މާއި 
 މިލިއަން  213.0ލ ގެ ގޮތ ގައި ދަގެއްލ މ ގެ ބަ ށް ތަކަދައ ލަތ ން އެކި ފަރާތް މ އްދަތ ގައި މިމިއާއެކ   ވެ.އިތ ރ ވެފައެ  ވަނީ ޚަރަދ ވެސް

 ން މިލިއަ 181.0 ޓީއަށް ދައ ލަތ ން އަދާކ ރަންޖެހ ނ .އެލް.ހ ކ މާ ގ ޅިގެން ޑަބްލިއ  ޓ ކޯ  ތެރޭގައި މީގެ  ޚަރަދ ކޮށްފައިވެއެވެ. ރ ފިޔާ
 ރ ފިޔާއާއި އެމް.އާރް.ޑީ.ސީ އ ވާލ މާ ގ ޅިގެން ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ ގެ ގޮތ ގައި ދޭންޖެހ ނ  ފައިސާ ހިމެނެއެވެ. 

ގެ ސަބަބ ން ސިއްހީ ރައްކާތެރިކަމަށާއި، ބަލިމަޑ ކަމ ން  19-ޑް ނަމަވެސް، ކޮވި ކ ޑަކ ރެވިފައިވީ ޚަރަދ ތައް  ގިނަ ހިންގ މ ގެ ދައ ލަތް
 މި އަރައިގަތ މަށް އަދި އިގ ތިސާދީ ރިލީފާއި ސްޓިމިއ ލަސްއަށް ކ ރަންޖެހ ނ  ޚަރަދ ތައްވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. މީގެ އިތ ރ ން މި އަހަރ ގެ

އާސަންދައަށް  މ އްދަތ ގައި ރ ވެފައެވެ. މިގޮތ ން މި އަހަރ ގެ މިމ އްދަތ ގައި ދައ ލަތ ން ދޭ އެކި އެހީތަކަށްކ ރާ ޚަރަދ ވެސް ވަނީ އިތ  
އާ ގ ޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެހީގެ  19-މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ. އަދި ކޮވިޑް  672.8ކޮށްފައިވާ ޚަރަދ  ހ ރީ 

އަހަރ  ކްލެއިމްކޮށްފައިވާ އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސްގެ ތެރެއިން  ވަނަ 2020މިއީ މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވެފައިވެއެވެ.  200.9ގޮތ ގައި 
 އެހެން އަދި ޕޭމަންޓް ކޫޕަން ބޮންޑްގެސޮވްރިން ދައ ލަތ ން ނަގާފައިވާ  ހަމަމިއާއެކ ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާއެވެ.  އަހަރ  ނަވަ  2021

 ދަވެސްވަނީ އިތ ރ ވެފައެވެ. ބަޔަށްކ ރެވ ނ  ހޭ މި އަދާކޮށްފައިވ މާއެކ  އިންޓްރެސްޓް ބޮންޑްތަކ ގެ

 1,340.6 އަށްޕީއެސްއައިޕީ  ނިޔަލަށް ހިނގާފައިވާ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ތަކަށް ބަލާއިރ ،ގެ  2021ޖޫން  10އިން  2021 ރީޖަނަވަ 1
 އާއި ޝްރޫއ މަ  ފަށާފައިވާ ކ ރ މަށް މިލިއަން ރ ފިޔާ ހިނގާފައިވާއިރ ، މީގެ ތެރެއިން އ ތ ރ ގައި ހައި ސްޕީޑ  ފެރީގެ ނެޓްވޯކް ގާއިމ 

 2020 ފާހަގަކ ރެވެއެވެ. ޚަރަދ  ކޮށްފައިވާ އިމާރަތަށް  އޮފީސް ޕްލޭނިންގގެ ނޭޝަނަލް އޮފް މިނިސްޓްރީ ކ ރެވޭ،ގާއިމ  އަލަށް  ހ ޅ މާލޭގައި
 ވެމ ންދާ ތަންފީޒ ކ ރެ މަޝްރޫއ ތައް ވެސް،ނަމަ މ އްދަތާ އަޅާކިޔާއިރ  ޕީއެސްއައިޕީ ޚަރަދ ތައް ދަށްވިކަމ ގައިވީ މި އަހަރ ގެ ވަނަ

 އައިސްފައިނ ވެއެވެ. މަޑ ޖެހ މެއް މިންވަރަކަށް

މިލިއަން ރ ފިޔާ ޚަރަދ ވެފައިވެއެވެ. މީގެ  906.9ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ކެޕިޓަލް ދޫކ ރ މަށް  ބައިން، ޚަރަދ ގެ ކެޕިޓަލް 
 އަދި  ޑީ.ސީ.އެޗް ،ޅިގެން ދޫކ ރެވ ނ  ކެޕިޓަލާއިބަދަލ ވ މާ ގ  ކަށްޏަ ތެރޭގައި ރީޖަނަލް އެއާޕޯސްޓް ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ން 

ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތައް މެދ ވެރިކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ  މިއާއެކ  ހިމެނެއެވެ. ކެޕިޓަލް ދޫކ ރެވިފައިވާ އެސް.ޑީ.އެފް.ސީއަށް
 ޚަރަދ ތައް ފޫބެއްދ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިސާ ދޫކ ރަމ ންދާތީ މި  އާ ގ ޅިގެން މި ކ ންފ ނިތަކ ން އިތ ރަށް ކ ރަންޖެހޭ 19-ޚިދ މަތްތަކާއި ކޮވިޑް
ހައ ންސިންގ ޔ ނިޓ  ގާއިމ ކ ރ މ ގެ  7,000ން ކ ރިއަށް ގެންދާ އެޗް.ޑީ.ސީ އަދި  އިތ ރ ވެފައެވެ. ރަދ ތައްވަނީ ޚަބައިން ކ ރެވ ނ  

އާ ގ ޅިގެން އަތޮޅ ތެރެއަށް  19-ކޮވިޑް  ލޯނާއި، ރ ފިޔާގެ މިލިއަން 150.0ދައ ލަތ ން އެ ކ ންފ ންޏަށް ދޫކޮށްފައިވާ  ށްތަމަސައްކަ
 10.0 ދޫކޮށްފައިވާ ންޖެންޑަރއި އޮފް މިނިސްޓްރީ ހިންގ މަށްޓަކައި ޕްރޮގްރާމް ރިލޮކޭޝަން ވޮލަންޓަރީ ފަރާތްތަކަށް ބަދަލ ކ ރާ ދިރިއ ޅ ން
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އޮފް ޓައިމްއާ  އެކްސްޓެންޝަން  ގެއ  މަޝްރޫ ންޝަން އެކްސްޕޭ އެއާޕޯޓް ށް ލިމިޓެޑަ ޕެނީމްކޮ ސްމިލިއަން ރ ފިޔާ އާއި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް
 ގ ޅިގެން ކޮންޓްރެކްޓަރަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ ދެއްކ މަށްޓަކައި ދައ ލަތ ން ލޯނ ގެ ގޮތ ގައި ދޫކޮށްފައިވާ ފައިސާ ހިމެނެއެވެ.  

 

ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް  އިތ ރ ވެފައިވީ ނަމަވެސް،ދަނީ ދައ ލަތަށް ލިބ ނ  އާމް ނިޔަލަށް ގެ 2021ޖޫން  10އިން  2021ޖަނަވަރީ  1
އޯވަރޯލް ބެލެންސް  މި މ އްދަތ ގެ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2021އެހެންކަމ ން،  .ވަނަ އަހަރ ގެ މިންވަރާ ގާތ ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ 2020ވަނީ 

މިލިއަން ރ ފިޔާއިން  3,637.9ނީ ވަ ވަރޯލް ބެލެންސްދައ ލަތ ގެ އޯމި މ އްދަތ ގައި . އަށްވ ރެ ކ ޑަކ ރެވިފައެވެ  2020ޑެފިސިޓް ވަނީ 
 .މިލިއަން ރ ފިޔާއިން ޑެފިސިޓްވެފައެވެ 2,888.4އަދި މި މ އްދަތ ގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް ވަނީ . ޑެފިސިޓްވެފައެވެ

 

ލޮޅ މާއެކ  ދައ ލަތަށް ލިބޭ  އަރައިފައިވާގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށް  19-ރަށް ރިވައިޒްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓަކީ ކޮވިޑް ވަނަ އަހަ 2021
ލައިފައިވާ އާމްދަނީ ބޮޑ ތަނ ން ދަށްވާނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާތީ، އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން ފައިނޭންސިން ހަމަޖެއްސޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި އެކ ލަވާ 

 މިގޮތ ން މި ބަޖެޓަކީ ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކޮށް މި ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ން ކ ރަންޖެހިފައިވާ އިތ ރ  ޚަރަދ ތަކަށް . ޖެޓެކެވެ ބަ
 . ޖާގަ ލިބޭގޮތަށް ފަރ މާކ ރެވިފައިވާ ބަޖެޓެކެވެ 

 ބަޖެޓ  ތަފ ސީލ   ވަނަ އަހަރަށް ފާްސކ ރި އަދި ރިަވއިޒްކ ރި 2021: 5ތާވަލ  
   ފާސްކ ރި  ރިވައިޒްކ ރި 

 (މިލިައން ރ ިފާޔއިން )  2021 2021
  

 

 ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ  21,128.5 20,743.8

 ޓެކްސް އާމްދަނީ      10,895.4 13,152.4

 ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ      8,021.6 6,079.3

 ހިލޭ އެހީ      2,211.5 1,512.1
    

 ބަޖެޓ  ޖ މ ލަ  34,922.7 36,917.4

 ދަރަނި އަދާކ ރ ން      1,883.7 4,579.2
    

 ޖ މ ލަ ޚަރަދ    33,431.5 32,328.1

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދ       21,638.1 20,013.6

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ        11,793.4 11,017.4

 ޕީ .އައި.އެސް.ޕީ          10,454.8 6,610.0
    

 (ޑެފިސިޓް ) އޯވަރޯލް ބެލަންސް  (12,303.0)  (11,584.3)

 ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް  (9,834.6) (8,936.3)

 

 

އި، ކާރ ން އަޅަމ ންދާ ފިޔަވަޅ ތަކަށާސަރ އާ ގ ޅިގެން  19-އަހަރ ގެ މިހާތަނަށް އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ ލިބިފައިވާ ގޮތަށާއި، ކޮވިޑް
ލިބޭނެކަމަށް މިހާރ   ގެ ގޮތ ގައިރ ގެ ތެރޭގައި އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ ބިނާކޮށް، ދައ ލަތަށް މި އަހަ  ގެ އަންދާޒާތަކަށް ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  

ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ފާސްކ ރިއިރ  އަންދާޒާކ ރި އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީއާ  2021މިއީ . މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 20,743.8ބެލެވެނީ 
 . އިންސައްތައިގެ ދަށްވ މެކެވެ 1.8އަޅައިބަލާއިރ  
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އަންދާޒާކ ރިވަރަށްވ ރެ ގެން ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށް އަދި ޚާއްސަކޮށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތަށް އައި ލޮޅ މ ން އާ ގ ޅި  19-ކޮވިޑް 
ޓެކ ހ ގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ އާމްދަނީ ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި މިންވަރަށްވ ރެ މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވ މާއެކ ، ރިކަވަރވާނެކެމަށް ކޮށް ހަލ ވި 

އަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންނާއި ބެޑްނައިޓްސް ކ ރިން އަންދާޒާކ ރިވަރަށްވ ރެ މިގޮތ ން ރާއްޖެ. އެވެބެލެވެ އިތ ރ ވާނެކަމަށް
. އިތ ރ ވާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެއެވެލިބޭ އާމްދަނީ  ރާއިން ނަގާ ޓެކްސްތަކ ންދާއި ފަތ ރ ވެރިކަންއިތ ރ ވާނެކެމަށް މިހާރ  ބެލެވޭތީ 

އަސަރ  އިގ ތިސާދ ގެ އެހެނިހެން ދާއިރާތަކަށްވެސް ކ ރާނެތީ ޖީޖީއެސްޓީ އަދި އަރަމ ންދިއ މާއެކ ، މީގެ ކ ރި ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތް
 . އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީވެސް ކ ރިއަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ

 އާމްދަނީއަށްކަމ ގައިވީއިރ ، ކ ގެވަނަ އަހަރ ގެ ފަރ ދ ންނާއި ވިޔަފާރިތަ  2020ވަނަ އަހަރ  ލިބޭ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ބިނާވަނީ  2021
 ،ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި މިންވަރަށް ދަށްވެފައިނ ވާކަމަށް މިހާރ  ބެލެވޭތީއާމްދަނީ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކ ގެ ވަނަ އަހަރ ގެ  2020

 . އެވެމިހާރ  ބެލެވެ އިތ ރ ވާނެކަމަށް ރަށްވ ރެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކ ހ ން ލިބޭ އާމްދަނީ ކ ރިން އަންދާޒާކ ރި މިންވަ

އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ އާމްދަނީ  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  މިހާރ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ
ކަމަށް ވަނަ އަހަރ  ފަށާނެ  2021ވަނަ އަހަރ  ސަރ ކާރ ން ފަސްކޮށްދިން ކ ލި  2020 އަދި  .އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް 

އެހެން ނަމަވެސް، ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކ ން މި . ބެލެވޭތީ މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ ކ ލި އިތ ރ ވާނެއެވެ
ންދާޒާކ ރެވޭ ވަނަ އަހަރ  ޑިވިޑެންޑް ދައްކާނެކަމަށް އަ 2020ވަނަ އަހަރ ގެ ފައިދާއަށްކަމަށްވާތީ  2020އަހަރ  ދައްކާ ޑިވިޑެންޑް ބިނާވަނީ 

ލިބޭނެ އާމްދަނީ ލެވޭތީ، ޑިވިޑެންޑްގެ ގޮތ ގައި ސަރ ކާރަށް ދަތިތަކަކާ ކ ރިމަތިވާނެކަމަށް ބެ ގެގިނަ ކ ންފ ނިތަކަށް ގެއްލ ންވެ ކޭޝްފްލޯ
 . ހ ރި ލެވެލްގައެވެ ވެސްގައި  2020ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 

ފައިވާ ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރ މަށް މަސައްކަތްތަކެއް މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ކ ރެވ ނ  ވަނަ އަހަރަށް އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅައި 2021
ހަމަމިއާއެކ  މި އަހަރަށް ތަންފީޒ ކ ރ ން . ނަމަވެސް، އަހަރ ގެ ތެރޭގައި މީގެ ބޮޑ  ބައެއް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރ  އަންދާޒާއެއް ނ ކ ރެވެއެވެ

ހާލަތަށް ބަލައި އަދިވެސް މިކްގެ ޕެންޑެއައ  ކަންކަންވެސް މިހާރ ގެ  ޅި ތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެވަނަ އަހަރ ގެ އާމްދަނީ އި 2020ފަސްކޮށްފައިވާ 
ވަނަ  2021. ފަސްކ ރަން ނިންމައިފައިވ މ ގެ ސަބަބ ން މިއިންވެސް ބޮޑ  ބައެއް މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ލިބޭނެކަމަށް މިހާރ  ނ ބެލެވެއެވެ

މިލިއަން ރ ފިޔާގެ ތެރެއިން  3,236.4އައ  ކަންކަންކަމ ން ބަޖެޓ ގައި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރި  އަހަރަށް އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅި
 . މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 259.2މި އަހަރ  ތެރޭ އެންމެ ގިނަވެގެންވެސް ލިބޭނެކަމަށް މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވެނީ 

 . މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 1,512.1ންދާޒާކ ރެވެނީ ވަނަ އަހަރަށް ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭނެކެމަށް މިހާރ  އަ 2021

 .އާމްދަނީގެ ތަފ ސީލ  ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ މިހާރ  ލަފާކ ރާ ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ވަނަ އަހަރ  2021ގައި  1މި ކަރ ދާހ ގެ ޖަދ ވަލ  

 

ހެއްޓެނިވި އަދި ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކ ރެވޭނެ މިންވަރެއްގައި ލެވ ނީ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ދެމެއިވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  އެކ ލަވަ  2021
ނޑައަޅާ ޚަރަދ ތައް ރީހިފެހެއްޓ މަށްޓަކައި މިއަހަރ  ދައ ލަތ ން ކ ރ މަށް  މިގޮތ ން ސަރ ކާރ ން އެކ ލަވާލި . ޕްރައޮރަޓައިޒްކޮށްގެންނެވެ-ކަ

 ނޭޝަނަލް ރެޒިލިއެންޒް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭން  އިޒްކޮށްޕްރައޮރަޓަ-ސްޓްރެޓަޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނ ގައި ހ ރި ހަރަކާތްތައް ރީ 
ށާއި ކ ރ މ ގެ މައްޗަލ ޚަރަދ ތައް ބިނާވެފައިވަނީ މި ޕްލޭނ ގައި ހިމެނޭ ކަންތައްތައް ހާސި އަހަރަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އަދި މި. އެކ ލަވާލެވ ނެވެ 

   . ތައް އެއް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓ މަށެވެޚަރަދ 

ގެ  19-ގެ ބަލިމަޑ ކަން ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށާއި ކޮވިޑް 19-ހާތަނަށް ޚަރަދ ތައް ހިނގަމ ންއައި ގޮތަށް ބަލައި، ކޮވިޑްއަހަރ ގެ މި މި
އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ދައ ލަތ ގެ ޖ މ ލަ ބަޖެޓ  ހ ންނާނެކަމަށް  ގެއްލ ންތަކ ން އަރައިގަތ މަށްޓަކައި ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތައް ހިމަނައިގެން މި



2024 - 2022 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން |  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  21  

އަހަރަށް  މިއީ މި.  މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 32,328.1މީގެ ތެރެއިން ޚަރަދަކީ . މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ 36,917.4 ނީ އަންދާޒާކ ރެވެ
ވަނަ  2017އަހަރަށް ރިވައިޒްކ ރި ބަޖެޓ  އިތ ރ ވެފައިވަނީ ދައ ލަތ ން  މި. އިންސައްތަ ދަށް އަދެދެކެވެ 3.3ފާސްކ ރި ޚަރަދަށްވ ރެ 

އަހަރ ގެ  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  މި 192ބޮންޑ ގެ ފައިސާއަށްވާ  "ސަނީ ސައިޑް" ލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގެމި 250 ފައިވާއަހަރ  ވިއްކާ 
ވަނަ  2022ކޮށްފައިވަނީ ގެ ފައިސާ ކ ރިން އަނބ ރާ ދެއްކ މަށް ބަޖެޓ ޑ މި ބޮން. ބަޖެޓ ގެ ތެރެއިން އަނބ ރާ ދައްކާފައިވ މާ ގ ޅިގެންނެވެ

ޓީ ހޯދ މަށާއި ޑި ބޭނ ންވާނެ ލިކިއ ސެކަންޑަރީ މާކެޓ ގައި ސަރ ކާރ ން އިތ ރަށް ފައިނޭންސް ހޯދ މަށްޓަކައި ވެސް، އެހެން ނަމަ . ގައެވެ އަހަރ 
އަހަރ ގެ ތެރޭގައިވަނީ  މި ގެ ބޮޑ  ބައެއްގެ ފައިސާ ޑ މަންސް އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި މި ބޮންފޯރޕަކެޓް މާރާއްޖޭގެ އެސެޓްތަކ ގެ ސެކަންޑަރީ 

ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ރި ބަޖެޓެއް ވައިޒްކ  ރި ސަޕްލިމެންޓްކ ރ މަށް ބަޖެޓ  ގެ  2021ބަދަލާ ގ ޅިގެން  އަދި މި .ވެއަނބ ރާ ދައްކާފައެ 
 . ހ ށަހެޅޭނެއެވެ

ށް ގެ ތެރޭގައި ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ މ ވައްޒަފ ންނަކ ރި ބަޖެޓ  ޒްގެ ރިވައި 2021
ކ ރި ބަޖެޓ ގައި ވެސް މ ވައްޒަފ ންނަށް ރިވައިޒްމިގޮތ ން  .ޚަރަދ ތަކަށެވެ ހިނގާ ޚަރަދަށާއި ސަބްސިޑީ އަދި އެހީ ފޯރ ކޮށްފިނ މަށް ކ ރާ

ސިީޑ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ގެ ބޮޑ  އިންސައްތައެއް ސަބްކ ރާ ޚަރަދ  ފާސް ކ ރި ބަޖެޓާއި ދާދި އެއް މިންވަރެއްގައި ދެމެހެއްޓިފައިވާނައެވެ. 
އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  އެކ ލަވާލެވ ނ   މި .އަދި އެހީތަކަށް ހޭދަކ ރެވޭއިރ ، މީގެ ބޮޑ  އިންސައްތައެއް ހިއްސާކ ރަނީ އާސަންދަ ސްކީމެވެ

 ލް މަރ ހަލާގައި އާސަންދަ ސްކީމ ގެ ޚަރަދ ތައް ހަރ ދަނާކ ރ މަށްޓަކައި ހ ށަހެޅ ނ  ޖެނެރިކް ޕްރިސްކްރައިބިންގ އަދި މެކްސިމަމް ރީޓެއި
ނޑައެޅ މ ގެ މަސައްކަތްތައް ތަންފީޒ ކ ރެވެމ ން އަންނަ މ އްދަތ  ލަސްވ މާ ގ ޅިގެން   މި ޕްރައިޒް ނ ވަތަ ބޭސް ވިއްކޭ އެންމެ މަތީ އަގ  ކަ

އިތ ރ ވި  ޚަރަދ ތައް ސަބްސިޑީއަށް ކ ރާ ބައިތަކ ން މި. އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ ބަޖެޓާ އަޅައިބަލާއިރ  ފާސްކ ރި  ބަޔަށް ކ ރެވޭ ހޭދަ
ނަމަވެސް، ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތެލ ގެ އަގަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލާ ގ ޅިގެން ތެލ ގެ ސަބްސިޑީއަށް ދައ ލަތ ން ކ ރަންޖެހޭ ހޭދައާއި 

 ހޭދަ  ފ ރަބަންދ ގެ ހާލަތާ ގ ޅިގެން ސްކޫލްތައް ބަންދ ކ ރެވިފައިވ މާއި ގ ޅިގެން ސްކޫލް ކ ދިންގެ ހެނދ ނ ގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމަށް ކ ރާ
ކ ރި ބަޖެޓ ގައި ވާނީ  ރިވައިޒް ޚަރަދ ޖ މްލަ ކޮށް ސަރ ކާރ ން ދޭ އެހީ އަދި ސަބްސިޑީގެ ދާށްވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  ފާސްކ ރި ބަޖެޓާ އެއް މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ.

 ތަކ ގެ ތެރޭގައި  ޚަރަދ މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ބޮޑެތި  ތެރެއިން  ތަކ ގެ ދ ރީ ޚަރަ އިދާއެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދ  ތަކަށް ބަލައިލާއިރ ، 
ރަދާއި މަނިޔަފ ށި ޚަކ ރެވ ނ   މިއަހަރ  ކ ރ މަށްއަހަރ ގެ ތެރޭގައި އ ފެދ ނ  ޗިލްޑްރަންސް އޮންބަޑްޕަރސަންސް އޮފީސް ގާއިމ  ވަނަ 2020

 ތައް ކޮންޓްރޯލް ކ ރަމ ން ދިއ މާއެކ  ޚަރަދ ޖ މްލަގޮތެއްގައި ދައ ލަތ ގެ  .އޮޕަރޭޝަނަށް ގެނައ މަށްޓަކައި ކ ރެވ ނ  ޚަރަދ ތައް ހިމެނެއެވެ
ތައް ފާސްކޮށްފައި ޚަރަދ ފަދަ އިދާރީ  ޚަރަދ  އި، ދަތ ރ  ފަތ ރ  ކ ރ މ ގެ ޚަރަދާއޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ހިދ މަތ ގެ  އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް

 ޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ. މިންވަރަށް ވ ރެ ކ ޑަ ކ ރެވޭނެ ކަމަށް ރިވައިޒް ކ ރި ބަޖެޓ ގައި އަންދާ

ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކަށް ދައްކާ ދަރަނީގެ ދަށ ން  އައިގެ.އެސް.އެސް.ޑީލޯނ  ހިދ މަތ ގެ ޚަރަދަކީ ވެސް މ ހިންމ  ރިކަރަންޓް ޚަރަދެކެވެ. 
ޖ މ ލަ  މާ ގ ޅިގެން ލޯޑްވ -މަތ ގެ ޚަރަދ  ފްރަންޓްޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ  ދަށްވި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ފަރާތްތަކ ން ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ ޚިދ 

ނަމަވެސް އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓާއި ދާދި  އިތ ރ ވެފައިވެއެވެ.އަހަރ ގެ މިހާތަނަށް ދަރަނީގެ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ  ގޮތެއްގައި 
 ފައިވާނެއެވެ. ލަފާކޮށް ށް ރިވައިޒް ކ ރި ބަޖެޓ ގައި ކަމަ  ރަދ ވާނެ އެއް މިންވަރެއްގައި ހަ 

 ންޖެހޭދޭ ށް ފަރާތްތަކަ ކިބަދަލ ގެ ގޮތ ގައި އެގެއްލ މ ގެ ގ ޅިގެން  ތަކާ ކޯޓ  ހ ކ މް ނ ކ ރެވ  ށް އ ލަތާ ދެކޮޅަދަ އަހަރ ގެ މިހާތަނަށް 
އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ޑަބްލިއ އެލްޓީއަށް ގެއްލ މ ގެ  މި މީގެ ތެރޭގައި  .އިތ ރ ވެފައެވެ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓ ގެ އަންދާޒާއަށް ވ ރެ ފައިސާވަނީ 

ހިމެނެއެވެ. އަދި އަހަރ ގެ ކ ރިއަށް އޮތްތާގައި ވެސް ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ ގެގޮތ ގައި ބަޖެޓ ން އިތ ރަށް ހޭދަ އިސާގެ ގޮތ ގައި ދެއްކ ނ  ފަބަދަލ  
 ފައިވާނެއެވެ.ބަޖެޓ ގައި ޖާގަ ދެވި ކ ރިރިވައިޒް ކ ރަންޖެހިދާނެ ކަމ ގެ ހިރާސްއޮތ މާއެކ  މިކަމަށް 
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އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ފާސްކޮށްފައި މިންވަރ ގެ ބޮޑ ބައެއް  ށް ބަލައިލާއިރ ރަދަ ސްކީމ ގެ ޚަ  ސްކޮލަރޝިޕްތަކާއި ލޯން ކ ދިންނަށް ދެވޭ ކިޔަވާ 
 ފައިވާނެއެވެ. ލަފާކޮށްށް ރިވައިޒް ކ ރި ބަޖެޓ ގައި ހިނގާނެ ކަމަ

ކ ރި ބަޖެޓ ގައި  ކ ރާ ޚަރަދ  ފާސްކ ރި ބަޖެޓާއި ދާދި އެއް މިނެއްގައި ހ ންނާނެ ކަމަށް ރިވައިޒްކެޕިޓަލް ޚަރަދަށް ޖ މ ލަ ގޮތެއްގައި 
ފާސްކ ރި ބަޖެޓަށް ޕީ މަޝްރޫއ ތަކަށް ދައ ލަތ ން ކ ރާ ހޭދަ ޖ މ ލަ ގޮތެއްގައި އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް .އައި.ނަމަވެސް، ޕީއެސް އަންދާޒާކޮށްފައިވީ

ހ ންތަކާ ގ ޅިގެން އާ ގ ޅިގެން މަޝްރޫއ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ދިމާވި ގޮންޖެ 19-މިއީ ކޮވިޑް . ދަށްވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެވ ރެ 
 . ބަދަލެކެވެ އަންނަމަޝްރޫއ ތައް މަޑ ޖެހިފައިވ މ ން 

. އިތ ރ  ޚަރަދ ތަކެއް ދައ ލަތ ން ވަނީ ކ ރަންޖެހިފައެވެ  ޓަކައިއަސަރ  ކ ޑަކ ރ މަށް ށްފައިވާވިޔަފާރިތަކަށް ކޮއާ ގ ޅިގެން  19-ޑް ވިކޮ
ހޭދައާއި އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއ ލަސް ލޯން ދޫކ ރ މަށް  ލީފް ލޯން ދޫކ ރ މަށް ކ ރާ މިގޮތ ން، ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކޮވިޑް ރި

ފާސްކ ރި ބަޖެޓަށް ވ ރެ އިތ ރ ވާނެ ކަމަށް ރިވައިޒް ކ ރި ބަޖެޓ ގައި އަންދާޒާ  ޚަރަދ  މިގޮތ ން ލޯނ  ދޫކ ރ މަށް ކ ރާ  .ހޭދަ ހިމެނެއެވެ ކ ރާ 
ނިތައް މެދ ވެރިކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭ ޚިދ މަތްތައް ދެމެހެއްޓ މަށާއި މި ހާލަތ ގައި އަދި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ކޮށްފައިވާނެއެވެ. 

  ން އެ ކ ންފ ނިތައް މެދ ވެރިކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް ފޯރ ކޮށްދޭންޖެހިފައިވާ ޚާއްސަ ޚިދ މަތްތަކަށް ބޭނ ންވާ ކޭޝްފްލޯ ހޯދައިދިނ މ ގެ ގޮތ 
އަންދާޒާ ކ ރި ބަޖެޓ ގައި ރިވައިޒްފާސްކ ރި ބަޖެޓަށް ވ ރެ އިތ ރ ވާނެ ކަމަށް  ދ ޚަރަ  އިސާދޫކ ރ މަށް ކ ރާފަންފ ނިތަކަށް ކ ދައ ލަތ ން 

 ފައިވާނެއެވެ. ށްކޮ

ޓަލް ޚަރަދ ގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑ  އިތ ރ ވ މެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ ޕިކެފާހަގަކޮށްފައިވާ ފަދައިން ރިވައިޒް ކ ރި ބަޖެޓ ގައި  ތީގައިމަ
ވަނަ އަހަރ  މަޗ އަރ ވާން އޮތް "ސަނީ ސައިޑް" ބޮންޑ ގެ ބޮޑ   2022ރޭގައި މިއީ މި އަހަރ ގެ ތެ ށެވެ.ޚަރަދަލޯނ  އަނބ ރާ ދެއްކ މ ގެ 

 .ވ މާ ގ ޅިގެންނެވެއިތ ރ  ލޯނ  އަނބ ރާ ދެއްކ މ ގެ ހަރަދ ބައެއް އަދާކ ރ މާއެކ  

 .ނައިފައިވާނެއެވެޚަރަދ ގެ ތަފ ސީލ  ހިމަ ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ން ކ ރާނެކަމަށް މިހާރ  ލަފާކ ރާ 2021ގައި  1މި ކަރ ދާހ ގެ ޖަދ ވަލ  

 

މިއީ ރިވައިޒްކ ރި ނޮމިނަލް . މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ 11,584.3ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ހ ންނާނެކަމަށް މިހާރ  ބެލެވެނީ  2021
 8,936.3ބެލެންސް ބެލެވެނީ  ވަނަ އަހަރ ގެ ރިވައިޒްކ ރި ބަޖެޓ ގެ ޕްރައިމަރީ 2021އަދި . އިންސައްތައެވެ 16.1ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީ

 . އިންސައްތައެވެ 12.4ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީމިއީ ނޮމިނަލް  .މިލިއަން ރ ފިޔާއިން ޑެފިސިޓްވާނެކަމަށެވެ

 

 

ރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ މާިއ ޚައިމަރޖެންސީއަށް ބޭނ ންވާ  ގެ 19-ވަނަ އަހަރ ގެ މާލީ ސިޔާސަތ  ބައްޓަންވެގެންދިޔައީ ކޮވިޑް  2020
ވަނަ އަހަރ ގެ މާލީ ސިޔާސަތ ގައި  2021އަދި . ރައްޔިތ ންނާއި ވިޔަފާރީތަކަށް ލޮޅ ން ކ ޑަވާނެ ގޮތަކަށް ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށެވެ

ގެ  19-ކޮވިޑް. އި ނާޒ ކ  ރިކަވަރީ ޔަގީންކ ރ މަށެވެ ވަނީ ދައ ލަތ ން ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދަށް ދެމ ންދިޔަ ސަޕޯޓ  ދަމަހައްޓަފައިއިސްކަންދީ 
 19-ގެ މާލީ ސިޔާސަތ  އެކ ލަވާލާއިރ  މާލީ ސިޔާސަތ ގެ އަމާޒަކަށް ވެގެންދާނީ ކޮވިޑް  2024-2022އަހަރ  ފާއިތ ވެ،  2ކާރިސާއަށް 

މަށާއި، މާލީ އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ރިއާޔަތްކޮށް، މާލީ އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކ ރ ށް އާއެކ  ބަދަލ ވެފައިވާ މާލީ ހާލަތަ
  .ޔަގީންކ ރ މަށެވެ
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ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އަންދާޒާކ ރިވަރަށްވ ރެ ދެބައިކ ޅަ އެއްބައި މަދ ން ލިބ ނ  ނަމަވެސް،  2020ގެ ސަބަބ ން  19-ކޮވިޑް 
 . އޮތީ ހަނިކޮށެވެ  ރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަށް އޮތް ޖާގަޚަ މަށްޓަކައި ނ ޔަ ނ ދިރައްޔިތ ންނާއި އިގ ތިސާދަށް ކ ރިމަތިވެދާނެ ލޮޅ ން އިތ ރަށް ގޯސްވި

ވަނަ އަހަރ  އެހެނިހެން  2020މިގޮތ ން . އެހެންކަމާއެކ  ސަރ ކާރ ން ނިންމީ ބަޖެޓ  ހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި ދަރަނިން ފައިނޭންސްކ ރ މަށެވެ
ރި އަންދާޒާތަކާ އަޅައިބަލާއިރ  ކ  ގެ ކ ރިން  19-ދަރަނި ވަނީ ކޮވިޑް  ރާއްޖޭގެ ވީމާ. ވ ރެ މަތިން ދަރަނި ނަގަންޖެހިފައިވެއެވެ އަހަރ ތަކަށް
މި ބަދަލ ވެފައިވާ ހާލަތ ގައި  ތައްފައިވާ މާލީ ސިޔާސަތ  ރާވައިގެ ކ ރިން ތަންފީޒ ކ ރަން  19-ވީމާ ކޮވިޑް. އެވެގަމަތީ ބޮޑ ތަން

ގެ މެދ ރާސްތާގެ މާލީ ސިޔާސަތ ގެ އަމާޒަކަށް ވެގެންދާނީ މި  2024-2022އެހެންކަމާއެކ  . ތަންފީޒ ކ ރެވ މަކީ ނާދިރ ކަމެކެވެ
ނިވިކަން ޔަގީންކ ރ މަށްޓަކައި މާލީ ސިޔާސަތ ތަކ ގެ މިސްރާބ  ރިއާޔަތްކޮށް މާލީ އަދި ދަރަނީގެ ދެމެހެއްޓެށް ބަދަލ ވެފައިވާ މާލީ ހާލަތަ

 . ބަދަލ ކ ރ މެވެ 

ރ" އެންކަ ލްފިސްކަ "ކަކީ މެދ ރާސްތާގެ ހަމަތަ ލީ އިވާ މާގަން ކ ރ މަށްޓަކައި ތިރީގީމިސްރާބެއް ޔަމާލީ ވޭނެ އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރެ  މި
 އި ކަނޑައަޅާފައިވާނެއެވެ.ސްޓްރެޓަޖީގަ ފިސްކަލް މި ގޮތ ގައިގެ ކ  ތަ

 2023  ީން.އިންސައްތައަށް ތިރިކ ރ  105ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީ )ގެރެންޓީ ނ ހިމަނާ(ނިމެންވާއިރަށް ދައ ލަތ ގެ ދަރަނ 

 2023  ން.އިންސައްތައަށް ތިރިކ ރ  5ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީޑެފިސިޓް  ގެ ނިޔަލަށް ޕްރައިމަރީ ބަޖެޓ 

  ްކަށް ގެނައ ންބައަހަރަކަށްފަހ  އަހަރެއް ކ ޑަވަމ ންދާ މިސްރާއަދި ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓ. 

ނޑ  ގޮތެއްގަ ފިސަކަލް އެންކަރ ކަނޑައެޅ މ ގައި ގެމެދ ރާސްތާ  ލާފައިވާނީ ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދީ ތަސައްވ ރާއި، މިވަގ ތ ގެ މާލީ އި ބަމައިގަ
ސް ކ ރ މަށް ބަޖެޓ  ފައިނޭން އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތާއި، މެދ ރާސްތާގައި ދަރަނިން ފަންޑ ކ ރެވޭ މަޝްރޫއ ތައް ތަންފީޒ ކ ރެވޭ މިންވަރާއި

ށެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް މެދ ރާސްތާގެ ބެޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައި ބޭނ ންވާނެ މިންވަރާއި، ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މަށް ހ ރި ވަސީލަތްތަކަ
އި ފަންޑިންގ ހަމަޖެހިފައިވާ މަޝްރޫއ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައާއި ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މ ގަ

 .ވެ ޖެހިފައިވެއެފ ށ އެރ ންތަކެއް ހ ރ މާއެކ  މިކަމ ގައި ރަނގަޅ  ބެލެންސެއް ހޯދަން

 ބަޔަކަށެވެ. މިއީ:  2މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ބެހިގެންދާނީ މައިގަނޑ ގޮތެއްގައި 

 ްކޮންސެޝަނަލް ލޯނ  ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑެތި އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫތައް ފައިނޭންސްކ ރ މަށް ހިނގާ ޑެފިސިޓ 

 ީފައިނޭންސްކ ރ މަށް ހިނގާ  ޚަރަދ ގެ ޑޮމެސްޓިކް ޕްރޮޖެކްޓ ތަކ   އިޚަރަދާޓް ން ރިކަރަ މަ ނ ޖެހޭހަ އިންދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނ
 ޑެފިސިޓް 

 ވަގ ތ  ކ ރިއަށްދާ އަދި  ބޮޑ ވެގެންދިއ މަށް އެންމެ ބޮޑ  ރޯލެއް ކ ޅޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ މިއަދި ދަރަނި މެދ ރާސްތާގެ ޑެފިސިޓް 
މި މަޝްރޫއ ތަކަކީ ކޮންސެޝަނަލް ފައިނޭންސް ހަމަޖެހިފައިވާ . ވެ ކެނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތަ އ މްރާ ތި ބޮޑެ އިވާ ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ މަރ ހަލާގަ

ނަމަވެސް މި މަޝްރޫއ ތައް . ކ ރ މަކަށް ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތިނ ވާނެއެވެސްމަޝްރޫއ ތަކަށްވ މާއެކ  މެދ ރާސްތާގައި މި މަޝްރޫއ ތައް ފައިނޭން
އަދި މެދ ރާސްތާގައި . އްގެ ތެރޭގައި ޑެފިސިޓް އަދި ދަރަނީގެ ނިސްބަތް ބާރަށް އިތ ރ ވެގެންދާނެއެވެމ އްދަތެ ބާރަށް ހިނގައިގެންފިނަމަ ކ ރ 
ނޑައަޅާފައިވާ ފިސްކަލް  ދަރަނި އިތ ރ ވަމ ންދާ މިސްރާބަކަށް  މި އެންކަރ ނ ދެމެހެއްޓި .ދެމެހެއްޓ މަށް ދަތިވެގެންދާނެއެވެ" އެންކަރ"ކަ

ވީމާ ބަޖެޓ ގެ އެހެން ކަންކަމަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މަށް ދަތިތަކާ ދިމާވ ން އެކަށީގެންވެއެވެ.  ބަދަލ ވެއްޖެ ނަމަ މީގެ ސަބަބ ން 
އްވެސް މެދ ރާސްތާގައި ބޮޑެތި މަޝްރޫއ ތައް ބަޖެޓ ކ ރ މ ގައިވެސް ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެ މިންވަރަށް ބަލައި ބަޖެޓ ކ ރ މަށާއި، ބޮޑެތި މަޝްރޫއ ތަ

 . ކަމެކެވެއްމ ހިމެދ ރާސްތާގެ މާލީ އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށް މ  ކީމާއީ ފައިދާއަށް ބިނާކޮށް ތަރ ތީބ ކ ރ މައިގ ތިސާދީ އަދި އިޖ ތި



2024 - 2022 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން |  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  24  

ރަދ ތަކ ގެ ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދ މަށްޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކ ވެސް ދައ ލަތ ން ދަރަނި ޚަދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީން ފަންޑ  ނ ކ ރެވޭ ޑޮމެސްޓިކް 
ކ ރަންޖެހޭ ންސް ނޭ ފައިށްޓަކައި އެކ  ޚަރަދ ތައް ފޫބެއްދ މަމާވެފައިވ ދަށް  ގެ ހާލަތާއެކ  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ  19-ވިޑްކޮ  .ނަގަންޖެހެއެވެ

ލިބޭ އާމްދަނީގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ރިކަރަންޓަ ޚަރަދ ތަކާއި  ށްމި ދަރަނި ދަށްކ ރ މަށްޓަކައި ދައ ލަތަ  ވެފައެވެ.ރ  މިންވަރ  ވަނީ އިތ 
ނޑ  ދެ ސަބަބެއް . ޓިކް ބަޖެޓ ން ހިންގާ މަޝްރޫއ ތައް ހަމަޖެއްސ މަކީ މެދ ރާސްތާގެ މާލީ ސިޔާސަތ ގެ އެއް އަމާޒެވެޑޮމެސް މީގައި މައިގަ
 .ވެއެވެ 

 ްއެކ  ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމ ގެ ފައިދާއަށްވަނީ އަސަރ ކޮށް ދަރަނި އާ 19-ކޮވިޑް: ރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ މާލީ ބާޒާރ  ކްރައ ޑް އައ ޓްވ ނ
ނޑިވަޅެއްގައި ދައ ލަތ ން ބޮޑ  އަދަދެއްގެ ދަރަނި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓ ން ނަގާނަމަ ކޮވިޑް. ކ ރ މަށް އޮތް ޖާގަ ހަނިވެފައެވެދޫ -މިފަދަ ދަ
ން ވ ' ކްރައ ޑް އައ ޓް'ކާރިސާއިން އަރައިގަންނަން މަސައްކަތްކ ރަމ ންދާ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސް  19

 .ވެ އެ ވެގެން އެކަށީ

  ްގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ  19-ކޮވިޑް: ބޭރ ގެ ފަރާތްތަކ ންނާއި ބައިންލައަގ ވާމީ މާލީ ބާޒާރ ން ދަރަނި ހޯދ މ ގައި ދަތިތަކެއް ހ ރ ނ
ދަރަނީގެ މިންވަރ  އިތ ރ ވެފައިވާތީއާއި ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ދަށްވެފައިވާތީ މެދ ރާސްތާގައި ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް 

ދަރަނި ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާލީ އިދާރާތަކ ންނާއި ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާލީ  އްގެ ޓަކައި ކޮންމެ އަހަރަކ  ބޮޑ  އަދަދެފައިނޭންސްކ ރ މަށް 
ދ ރާސްތާގައި ޑެފިސިޓް އާއި ދަރަނި މެއަދި  ވެ.އް އެބަހ ރިއެކެށް ހިރާސްތަ މަހޯދ ބާޒާރ ން ރަނގަޅ  އިންޓަރެސްޓް ރޭޓެއްގައި 

 .ވެގެންދާނެއެވެ ށް ދަތި ޓަރ ންނަށް ފެންނަން ނެތްނަމަ އިތ ރ  ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މަމިސްރާބެއް އިންވެސް  ނެ ކ ޑަކ ރެވޭ

ދައ ލަތަށް ލިބޭ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައިވެސް އްމަޝްރޫއ ތަ އިމެދ ރާސްތާގައި ނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް ނ ވަތަ އައ  ޕްރޮގްރާމްތަކާ
މިގޮތ ން އާމްދަނީގެ . ދައ ލަތ ގެ މާލީ އަމާޒ ތަކަށް ވާސިލ ވ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ކަމެކެވެއާމްދަނީގެ ތެރެއިން ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ހަމަޖެއްސ މަކީ 

ރަދ  ކ ޑަކޮށްގެން ލިބޭ ޖާގައިންނާއި ޑޮމެސްޓިކް ޚަތެރެއިން ހަމަނ ޖެހޭ މަޝްރޫއ ތަކާ ޕްރޮގްރާމްތައް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ބަޖެޓ ގެ ތެރެއިން 
އަދި އައ  ޑޮމެސްޓިކް މަޝްރޫއ ތައް ފަންޑ ކ ރ މަށްޓަކައިވެސް . ޖާގައިން ހަމަޖައްސަންޖެހެއެވެ ތަރ ތީބ ކޮށްގެން ލިބޭއަލ ން މަޝްރޫއ ތައް 

މިގޮތ ން ޕްބަލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓަނަރޝިޕްގެ އ ސޫލ ން ބައެއް މަޝްރޫއ ތައް ކ ރިއަށް . ދަރަނި ނޫން ވަސީލަތްތައް ހޯދަންޖެހެއެވެ
  .ގެންދެވިދާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ 

-2022ރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަކީ ޚަކައި މެދ ރާސްތާގައި ޑޮމެސްޓިކް ޓަ ބަޖެޓ  ޑެފިސިޓް ކ ޑަކޮށް އައ  ޕޮލިސީތަކަށް ޖާގަ ހޯދ މަށް ޑޮމެސްޓިކް
ރަދ  ކ ޑަކ ރ މ ގައި ރައްޔިތ ންނަށާއި ޚަ. ގެ މެދ ރާސްތާގެ ސިޔާސަތ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައި ކޮންމެހެން ކ ރަންޖެހިފައިވާ ކަމެކެވެ 2024

މިގޮތ ން ދައ ލަތ ގެ ހިންގ މ ގައި ހ ރި އިންއެފިޝަންސީތަކ ގެ . ކަމެކެވެ އްމ ދަށް އެންމެ ލޮޅ ން ކ ޑަގޮތެއްގައި ތަންފީޒ ކ ރ މަކީ މ ހިއިގ ތިސާ
ގައި މިގޮތ ން ދައ ލަތ ން ދޭ ސަބްސިޑީތަކ  . ވެވޭނެއެއިސްކަންދެ  ށް ރަދ  ކ ޑަކ ރ މަޚަ އަމާޒ ކޮށްގެން ރަދ ތަކަށް ޚަ ސަބަބ ން ބޭކާރ ވެގެންދާ 

ރަދ ތަކާއި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތަކާއި ދައ ލަތ ގެ ކ ންފ ނިތައް ހިންގ މަށް ބަޖެޓ ން ކ ރާ ޚަ ރ ވާބޭކާހ ރި އިންއެފިޝަންސީގެ ސަބަބ ން 
 ރަދ  ދެމެހެއްޓެނިވި ޚައަދި މެދ ރާސްތާގައި، މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ . ރަދ ތައް ކ ޑަކ ރަންޖެހެއެވެޚަ  އޮފީސްތައް ހިންގ މަށް ހިނގާ

 .ކަށް ގެންނަން ޖެހެއެވެ ރާސްތާއަ

 :އަހަރާއި މެދ ރާސްތާގެ ބަޖެޓ ން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ މަގ ސަދ ތަކަކީ  ވަނަ 2022

  ްގެ ހާލަތ ގެ ސަބަބ ން ގޯސްވެފައިވާ ދަރަނީގެ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކޮށް ދެމެހެއްޓަނިވި މިންވަރަކަށް ގެނައ ން. 19-ކޮވިޑ  

  ިވިލ ންވެރިކަން އިތ ރ ކ ރ ންއިގ ތިސާދ  ސިންދަފާތ ކ ރ ން އަދ. 

  ސްޓިކް ބަޖެޓ  ފޫބައްދަން ދަރަނި ނަގަންޖެހޭ މިންވަރ  ކ ޑަކ ރ ންޑޮމެއަދި  ރަދ  ކ ޑަކ ރ ންޚަ ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ  އެފިޝަންޓްކ ރ މާއެކ. 

 ްދައ ލަތ ގެ ޚިދ މަތްތައް ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މާއި ސަރަހައްދީ ކ ރިއެރ މަށް ފ ރ ސަތ  ދިނ ނ. 



2024 - 2022 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން |  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  25  

 ޯރ ކޮށްދޭ އިޖ ތިމާއީ އަދި އަސާސީ ޚިދ މަތްތަކ ގެ ފެންވަރ  ރަނގަޅ ކ ރ ންދައ ލަތ ން ފ. 

 ްރައްޔިތ ންގެ ދިރިއ ޅ މ ގެ ފެންވަރ  ރަނގަޅ ކ ރ ނ. 

  ްދައ ލަތ ގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށް އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅ މާއި ބަޖެޓ  ކްރެޑިބިލިޓީ ދެމެހެއްޓ ނ. 

 ިއްޔަތ ން ތައްޔާރ ވެފައިވާ މިންވަރ  އިތ ރ ކޮށް ހިރާސްތައް ކ ޑަކ ރ ންކާރިސާތަކަށް ދައ ލަތ ގެ މާލ. 

 

 .މެދ ރާސްތާގެ މާލީ ސިޔާސަތ ގެ އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި އަޅަންޖެހޭ މ ހިއްމ  ފިޔަވަޅ ތައް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ 

  ްއިކޮނޮމިކް ރެސްޕޮންސް "ހޯދައިދިނ މ ގެ ގޮތ ން  ޔެއްރިންނަށް ދިމާވި ދަތިތަކަށް ލ ސަބަބ ން އާއިލާތަކާއި މަސައްކަތްތެ ގެ  19-ކޮވިޑ
ދިއ މ ްނ  ށްހާލަތަ އިގ ތިސާދަށް ދިމާވާ މިފަދަ ކާރިސާތަކ ގައި މަސައްކަތެރިންނާއި އާއިލާތައް ފަގީރ  . ތަކެއް ތައާރަފ ކ ރެވ ނެވެ" ޕެކޭޖ 

ރައްކާތެރިކަމ ގެ  ރާއްޖޭގެ އިޖ ތިމާއީ .ށްދިނ މަށްޓަކައި ދެމެހެއްޓެނިވި އިޖ ތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމ ގެ ނިޒާމަކަށް ދާންޖެހެއެވެ ރައްކާތެރިކޮ
ގެ ސަބްސިޑީ ގޮތ ންމިވެ. ގައި ނޫނެ ވަގ ތ  ދެވެމ ން ދަނީ އެންމެ އެފިޝަންޓް ގޮތ   ނިޒާމ ގެ ތެރެއިން ދެވޭ ބައެއް ސަބްސިޑީތައް މި

ވީމާ  ލަތްތަކ ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާ ފަތ ރ ވެރިންނަށްވެސް ލިބިދެއެވެ.ހާ ބައެއްނދިންނާއި މ އްސަ  ގެ އިތ ރ ން،ފަގީރ ން ދާއިފަ
ރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަކީ އިޖ ތިމާއީ ރައްކާތެރިކަމ ގެ ޚަކ ރާ  ސަބްސިޑީއަށްއިންއެފިޝަންސީތައް ކ ޑަކޮށް ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް ޓާގެޓ ކޮށް  މި

މިކަން ދިރާސާކޮށް ރައްޔިތ ންނަށް ވީހާވެސް ލޮޅ ން ކ ޑަވާނެ ގޮތަކަށް  ފ ޅާކ ރ މަށް އޮތް މަގެކެވެ. އިރަދަކާ ނ ލަޚަ ނިޒާމ  އިތ ރ 
 ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށް އަޅަންޖެހިފައިވާ ފިޔަވަޅެކެވެ.ތަންފީޒ ޒ ކ ރ މަކީ 

  ްސިންދަފާތ ކޮށް ސިނާއަތްތައް ތަރައްގީކ ރ މަށް ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ގެ ކާރިސާއިން އަރައިގަތ މަށާއި އިގ ތިސާދ   19-ކޮވިޑ
ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީގެ . ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސް ހަމަޖައްސައިދިނ މަށް މެދ ރާސްތާގައި މަސައްކަތްތަކެއް ކ ރަންޖެހިފައިވެއެވެ 

އީ .އެމް.ރ ތަކ ގައި ބަޖެޓ ން ރައ ސ ލްމާލ  ދޫކ ރެވިގެން އެސްވިޔަފާރީތަކަށް މާލީ އެހީތެރިކަން ފޯރ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ފާއިތ ވި އަހަ
މި ކ ންފ ނިން ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނ ތައް ގައި ކ ރިއަށް އޮތް އަހަރ ތަކ . ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ވަނީ އެކ ލަވާލާފައެވެ

ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސިންގ ހަމަޖެއްސ މަކީ ކ ދި އަދި މެދ  ފަންތީގެ ވިޔަފާރީތަކަށް  ގެ ބާރ ންއަމިއްލަ ބެލެންސް ޝީޓ  ނެގަހިނގައި 
ންގ ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސި ށްންކ ތަކަރާއްޖޭގެ ބޭޓިމިއ ލޭޓް ކ ރ މަށްޓަކައި ސްހަރަކާތްތައް  ދީއިގ ތިސާ އަދި .ވެ ކެދައ ލަތ ގެ ސިޔާސަތެ 

 މީގެ އިތ ރ ން  ވެ.ކަމެކެ ނެ ދާން ކ ރަމ ން ތ ދައ ލަ ވެސް ކީ ފަހިކޮށްދިނ މަގ  މަ ގފައިނޭންސިންހޯދ މ ގައި ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާލީ އިދާރާތަކ ން 
ން ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރ ން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސް ލިބ ން ޔަގީންކ ރ މަށްޓަކައި ދައ ލަތ ން ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރ 

 އަމާޒެކެވެ. މ ހިއްމ ލަތ ގެ މެދ ރާސްތާގެ ދައ  ވެސް ނ ވާނެ މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓ މަކީ " ކްރައ ޑް އައ ޓް" ނަގާ ދަރަނީގެ މިންވަރ 

 ްމި . ބޮޑެތި އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް ކ ރެވެމ ންދާ ވަގ ތެކެވެ ޓަކައިމި ވަގ ތަކީ ރާއްޖޭގެ އ މްރާނީ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކ ރ މަށ
މަވެސް މި މަޝްރޫއ ތައް ނަ. ތަންފީޒ ކ ރެވިގެންދާނެ މަޝްރޫއ ތަކެވެ ންގ ހަމަޖެހިމަޝްރޫއ ތަކަކީ ކޮންސެޝަނަލް ފައިނޭންސި

ވަމ ންދާ މަތި މިގޮތ ން ދަރަނި . އެއްފަހަރާ ބާރ  ސްޕީޑެއްގައި ހިނގައިގެންފިނަމަ ކ އްލި ގޮތެއްގައި ދަރަނި މަތިގެންދާނެއެވެ
ށް ނ ވާނެއެވެ. ބަލައިގަންނާނެ ކަމަކަމިކަމަކީ މާލީ ބަޒާރ ންނާއި އިންވެސްޓަރ ން މިސްރާބެއްގައި ދައ ލަތ ގެ މާލީ ސިޔާސަތ  ހ ރިނަމަ 

 ގ ލިބޭ ދިއ މަކީ ފައިނޭންސިންއިތ ރ  ދަރަނި ހޯދ މަށް ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް  ދަރަނި މަތި ވަމ ންދާ ދަނޑިވަޅެއްގައި
ވަގ ތ  ރޭވިފައިވާ އަދި ކ ރިއަށްދާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއ ތައް  ވީމާ މި  .މިންވަރާއި ލިބޭ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަސަރ ކ ރާނެކަމެކެވެ

މި އަދި . ންފީޒ ކ ރ މ ގައި ކ އްލި ގޮތަކަށް ދަރަނި މަތި ނ ވާނެހެން، މަޝްރޫއ ތައް ތަރ ތީބ ކ ރެވިގެން ހިންގަން ޖެހިފައިވެއެވެތަ
 ދަރަނި ތަރ ތީބ  ނ ކ ރެވިއްޖެ ނަމަ ޑޮމެސްޓިކް ބަޖެޓ  ފައިނޭންސް ކ ރ މ ގައި ދަތިތަކެއް ކ ރިމަތިވެގެންދާނެއެވެ. 
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 ްއިތ ރ ކޮށް، އިގ ތިސާދ  ސިންދަފާތ ކޮށް، މޫސ މަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް ތައްޔާރ ވ މ ގެ ގޮތ ން ރާއްޖޭގެ  އިގ ތިސާދ ގެ ހަރަކާތްތައ
ވީމާ މެދ ރާސްތާގައި ޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް . އ މްރާނީ ތަރައްގީއަށް ގިނަ އިންވެސްޓްމަންޓްތަކެއް އަދިވެސް ކ ރަންޖެހިފައިވާ ކަމެވެ

ހަރ ދަނާކޮށް ދަރަނި ނޫން އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތައް އޮނިގަނޑ  ( ޕީޕީޕީ)ޕާޓްނަރޝިޕް 
 ވެ.މ  ސިޔާސަތެކެއްމަކީވެސް މި ސްޓްރެޓަޖީގެ މ ހިފައިނޭންސްކ ރ މަށް އޮތް ފ ރ ސަތ ތަކަށް ބޮޑަށް ހ ޅ ވާލ 

 ެދައ ލަތ  . މ ންދާ ޚަރަދ ތަކެއްކަން ޔަގީންކ ރަންޖެހެއެވެޖ މ ލަ ގޮތެއްގައި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތަކަކީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކ ރެވ
ރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަކީ ބަޖެޓ ން އައ  ކަންކަމަށް ޚައި ބޭކާރ ވާ ޅަބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައި ހ ރި އިންއެފިޝަންސީތަކަށް ފިޔަވަޅ  އަ

ރަދ  ކ ޑަކ ރެވެންހ ރި ދާއިރާތަކާމެދ  ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ޚަ ފާއިތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި. އެވެކަމެކެކ ރަންޖެހިފައިވާ ޖާގަ ހޯދ މަށްޓަކައިވެސް 
ރަދ ތަކާއި، މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚައޮފީސްތައް ހިންގ މ ގެ ، ރަދާއިޚަސިއްހީ އިންޝޫރެންސް ނިޒާމ ގެ މިގޮތ ން . ވަނީ ހެދިފައެވެ 

ރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް މަގ ޗާޓެއް ޚަހެދިފައިވާ ދިރާސާތައް އަލ ން މ ރާޖައާކޮށް  ރަދ ތައްފަދަ ކަންކަމާމެދ  ޚަރަދާއި، ސަބްސިޑީގެ ޚަ
ރޑް ގައިޑެންސް"އެކ ލަވާލައި    .އެއް ދިނ މަކީ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ އޭޖެންސީތަކ ންނާއި އިންވެސްޓަރ ން ބަލައިގަންނާނެކަމެކެވެ" ފޯވަ

   ގޮތ ގައި  ގެރަދ  ކ ޑަކޮށް މި ކ ންފ ނިތަކ ން ޑިވިޑެންޑް ޚަނިތަކަށް ކ ރާ މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ
މިގޮތ ން މެދ ރާސްތާގައި  .ލިބޭ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށްޓަކައި މި ކ ންފ ނިތަކ ގެ ހިންގ ން ރަނގަޅ ކޮށް ފައިދާ އިތ ރ ކ ރަންޖެހިފައިވެއެވެ

ސްޓްރެޓީޖިކް  ރ މާއިބާޒާރ ގައި ލިސްޓ ކ  ހިއްސާ ކ ގެއްސާވާ ކ ންފ ނިތަޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން ޕްރޮގަރާމް ފ ރިހަމަކޮށް ސަރ ކާރ  ހި
 ވާނަންސް ރަނގަޅ ކޮށް ލިބޭ ފައިދާ އިތ ރ ވެ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓަށް ބަރޯސާ ރޕާޓްނަރ ންނާއެކ  ބައިވެރިވ މަކީ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ކޯޕަރޭޓް ގަވަ 

ރ ންވެސް އާމްދަނީ ނ ލިބޭ ކ ންފ ނިތައް ހ އްޓާލައި ކ ންފ ނިތައް މީގެ އިތ  .މިންވަރ  ދަށްކ ރ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ
އަދި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓަށް ބަރޯސާ ވެގެން  އިވެސް ކ ރެވެމ ންދާނެ ކަމެކެވެ.ފައިދާވާނެގޮތަށް ރީސްޓްރަކްޗަރކ ރ މަކީވެސް މެދ ރާސްތާގަ

މިފަދަ މަލ ކ ރަންޖެހޭ ބަޖެޓ  ކޮންޓްރޯލްތައް ޢަގެ އިދާރާތަކ ން ހިންގާ ކ ންފ ނިތައް ދައ ލަތ ގެ އިދާރާތަކަށް ބަދަލ ކ ރ މާއި ދައ ލަތ 
 ރަދ  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް އެޅެންހ ރި ބައެއް ފިޔަވަޅ ތަކެވެ.ޚަކ ންފ ނިތަކަށް ތަންފީޒ ކ ރ މަކީ ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ކ ރާ 

  ަރަދަށެވެ. ކ ރިއަށް ހ ރި އަހަރ ތަކަށް ވަނީ ޚައްޒަފ ންގެ ދައ ލަތ ގެ ރިކަރަންޓް ބަޖެޓ ން އެންމެ ބޮޑ  ހޭދައެއް ކ ރެވެނީ މ ވ
ވިފައެވެ. މިގޮތ ން މިނިމަމް ވޭޖް އާއި ދައ ލަތ ގެ ރަދަށް ބޮޑެތި ބަދަލ ތަކެއް އަންނާނެ ފަދަ ސިޔާސަތ ތަކެއް ރޭ ޚަމ ވައްޒަވ ންނަށް ކ ރާ 
ގެ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ދަށްވެ   19-ވެ. ކޮވިޑް ންނެރޭވެމ  ދަނީ  ނައިޒޭޝަންއާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ ތަކެއްމ ވައްޒަފ ންގެ ޕޭ ހާމަ

ނޑިވަޅެއްގައި ދައ ލަތ ގެ  ރަދ ތައް އިތ ރ ވެގެންދާނެ ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރަންވާނީ ހިކ މަތްތެރިކަމާއެކ  ޚަދަރަނި އިތ ރ ވެފައިވާ ދަ
މ  ނިންމ ންތަކެއް އްރ މާ ގ ޅޭ ގޮތ ން މ ހިވީމާ މ ސާރައިގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ  ރަނގަޅ ވަގ ތ ގައެވެ.އެންމެ އެކަމަށް 

ރަދ ތައް ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދާއި އާމްދަނީ އާ ބައްދަލ  ދެމެހެއްޓެނިވި ޚަ ނިންމަންޖެހިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ންވެސް މ ވައްޒަފ ންނަށް ކ ރާ 
ވި މިންވަރ  ހާސިލ  ނ ވިނަމަވެސް އެ ގެ ސްޓްރެޓަޖީގައި ދެމެހެއްޓެނި  2024-2022މިންވަރަކަށް ގެންނަންޖެހިފައިވެއެވެ. ވީމާ 

ރަދ  އިތ ރ ވ މަށް މެދ ވެރިވާ އިދާރީ ކޮންޓްރޯލްތައް ވަރ ގަދަ ކ ރ މާއި ޚަ މިގޮތ ން  ހ ންނަން ޖެހެއެވެ.ރަދ  ޚަމިސްރާބަށް މ ވައްޒަފ ންގެ 
      އިތ ރ  މ ވައްޒަފ ން ނަގާ މިންވަރ  މަޑ  ޖައްސާލ ން ހިމެނެއެވެ.

 ައް ލާމަރ ކަޒ ކ ރ މާއި ސަރަހައްދީ ތަރައްގީއަށްޓަކައި ސަރ ކާރ ގެ ސްޓްރެޓީޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭންއާއި ސްޕޭޝަލް ދައ ލަތ ގެ ޚިދ މަތްތ
ރީޖަނަލް އަރބަން ސެންޓަރ  ތަރައްގީކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް  5ޑިވެލޮޕްމަންޓަ ޕްލޭންއާ އެއްގޮތްވާ ގޮތ ގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި 

ސަރަހައްދީ ތަރައްގީއަށް މަގ ފަހިވާނެ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކ ރިއަށް  މިކަމަށްޓަކައި .ކެވެމަކީ މެދ ރާސްތާގެ އަމާޒެތަންފީޒ ކ ރ 
  އ މަކީ މެދ ރާސްތާގެ އަމާޒެކެވެ.ގެންދި

  ްބޭރ  ފައިސާގެ ރިޒާވް އިތ ރ ކޮށް ފައިސާ ބޭރ ވާ މިންވަރ  ދަށްކ ރ މަށް ދައ ލަތ ގެ ހައިސިއްޔަތ ން އެޅެންހ ރި ފިޔަވަޅ ތައ
 ޚަރަދ  މިގޮތ ން އާމްދަނީ ލިބޭ މިންވަރަކ ން ޚަރަދ ތައް މެނޭޖ ކ ރ މާއި ބޭރ  ފައިސާގެ ޑިމާންޑް ބޮޑ  ދިމަދިމާލ ން . އެވެއަޅަންޖެހެ
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ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ފައިސާ ރައްކާކޮށްގެން އަދި ބޭރ ގެ ދަރަނި އަދާކ ރ މ ގެ ހިރާސަތައް ކ ޑަކ ރ މަށްޓަކައި  ޑަކ ރަންޖެހެއެވެ.ކ ކ ޑަ
ނޫނީ އޮނިގަޑ  ވަރ ގަދަ ކ ރ މަކީ މި ޤާގެ ލޮޕްމަންޓް ފަންޑ  އިތ ރ ކ ރަންޖެހެއެވެ. ސޮވެރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑ ސޮވަރިން ޑިވެ

  މ  ސިޔާސަތެކެވެ.އްޖީގެ މ ހިސްޓްރެޓެ

  ކޮށް ދިވެހިން މި ދިވެހި ޒ ވާނ ންގެ އާބާދީ ބޮޑ ވަމ ންދާ އިރެއްގައި ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ ގައި ހ ރި ވަޒީފާތަކަށް ދިވެހިން ތަމްރީނ
މިގޮތ ން މަތީ ތައ ލީމާއި ފަންނ ވެރިކަމާއި ހ ނަރ  ތަރައްގީކ ރ މަށް . ވަޒީފާތަކަށް ނެރ މަށް މެދ ރާސްތާގެ ބަޖެޓ ން ޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭނެއެވެ

ވަޒީފާތަކަށް ނ ކ ތ މާއި  ބިދޭސީން އިތ ރ ވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބ މ ގެ އެހީއަކަށްވެސް ދިވެހިން. ބަޖެޓ ން ޖާގަ ދޭންޖެހެއެވެ
  .ވަޒީފާތަކަށް ތަމްރީނ ވ ން ހިމެނެއެވެ

  ްގެ ކާރިސާގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތ ރ ވެ މާލީ ހާލަތ  ބަދަލ ވެފައިވ މާއެކ ، މާލީ އަދި ދަރަނީގެ  19-ކޮވިޑ
ރ ކ ރ މަށް ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަކީ ހިކ މަތްތެރިކަމާއެކ  ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަގީންކ ރ މ ގެ ގޮތ ން މެދ ރާސްތާގައި އާމްދަނީ އިތ 

ގެ ކ ރިން ހ ރި މިންވަރަށް އަނބ ރާ ދާނެކަމަށް  19-ވަނަ އަހަރ  ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  ކޮވިޑް 2023. ކަމެކެވެ ވާފައިކ ރަންޖެހި 
ތަކަށް ފިޔަވަޅ ތަކެއް އެޅ މަކީ މެދ ރާސްތާގެ މާލީ އަމާޒ  ބެލެވޭތީއާއެކ  މި ހާލަތައް އިގ ތިސާދ  ރ ޖޫއަވ މާއެކ  އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް

ވީމާ ކ ރިއަށް އޮތް އަހަރ ތަކ ގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ ވެންހ ރި ދާއިރާތައް ދެނެގަނެ އިގ ތިސާދ  . ވާސިލ ވ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދޭނެ ކަމެކެވެ
ގަސްދ ކ ރާ ފިޔަވަޅ ތައް ކ ރިއާލައި އިއ ލާނ ކ ރ މަކީ ޓެކްސް  ފ ރިހަމަ ރިކަވަރީއަކަށް ދިއ މަށްފަހ  އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް އަޅަން

   .ދައްކާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މިކަމަށް ތައްޔާރ ވ މަށް ވަގ ތ  ލިބޭނެ ކަމެކެވެ

  ްން އިލިބޭ އާމްދަނީ ފައިވަނީދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވާތީ، މެދ ރާސްތާގެ ބަޖެޓ  ހިފަހައްޓަންޖެހިގެ ސަބަބ ން  19-ކޮވިޑ 
އެހެންކަމ ން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީ އޯވަރއެސްޓިމޭޓްނ ކޮށް، . ސިލ ކ ރެވޭނެފަދަ ފައިނޭންސިންގ ޕްލޭނެއްގެ މައްޗަށެވެހާ

ނ ވަތަ އާމްދަނީ " ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސް"އްސަ ގޮތެއްގައި ޚާ. ލިބޭނެކަމަށް ޔަގީންކ ރެވޭ މިންގަނޑެއްގައި މިންކ ރަންޖެހެއެވެ
އަދި . ށަހަޅާ އައ  ސިޔާސަތ ތަކަކީ ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެކަމ ގެ ޔަގީންކަމާއެކ  މެނ ވީ ނ ހިމެނޭނެ ކަންކަމަށް ވާންޖެހެއެވެހޯދ މަށް ހ 

ވެސް އާމްދަނީއާއި ބަޖެޓަށް ބިނާކޮށް ތައްޔާރ ކ ރާ ފައިނޭންސިންގެ ޕްލޭންއަކީވެސް ހާސިލ ކ ރެވޭނެފަދަ ޕްލޭނެއް ކަމ ގައި ޔަގީންކ ރ މަކީ 
 ވެ.ކަމެކެއްމ މ ހި

 

 19-މެދ ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސިޔާސަތ ގެ އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށްޓަކައި މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް އެފިޝަންޓ ކޮށް، ކޮވިޑް
އަދި ފައިނޭންސިންގ ގެޕް . ޖެހެއެވެދި އިގ ތިސާދީ ޚަރަދ ތައް ކ ރަންގެ ގެއްލ މ ން އަރައިގަތ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ސިއްހީ، އިޖ ތިމާއީ އަ

ކ ރާ  ބޮޑ ވެފައިވާތީ، ދަރަނިން ކ ރާ ޚަރަދ ތަކަކީ ވީހާވެސް ބޮޑަކަށް އ ފެއްދ ންތެރިކަން އިތ ރ ކ ރާނެ ޚަރަދ ތަކަކަށް ހެދ މަށް ބަޖެޓ ން 
ނޑެއްގައި ހިފަހައްޓަންޖެހެއެވެ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ނ ންވާ ފައިސާ ހޯދ މަށް އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދ ތައް ކ ރ މަށް ބޭ  .ޚަރަދ ތައް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ

 .ޖެހެއެވެނޭންސިންގ ޕްލޭނެއް އެކ ލަވާލަންފަދަ ފައިއަދި ހާސިލ ކ ރެވޭނެ . މަސައްކަތްކ ރަންޖެހެއެވެ

ބަޖެޓާއި އިގ ތިސާދީ މި ބައިގައި ހ ށަހަޅައިފައިވަނީ، މަތީގައި ދެންނެވ ނ  އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށް މެދ ރާސްތާއަށް ތައްޔާރ ކ ރެވިފައިވާ 
 . އަންދާޒާތަކެވެ

 

ނަރ ކަމ ން އަރައިގަންނަން ހީ އިގ ތިސާދީވަނަ އަހަރ ތެރޭގައި ވަނީ  2021އައި ހީނަރ ކަމަށްފަހ   އިގ ތިސާދަށް ވަނަ އަހަރ   2020
ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ބަރ  މަހ ން ފެށިގެން ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރ ން އިތ ރ ވ މާއެކ  ންވެވަނަ އަހަރ  ގެ ނޮ 2020. ފައެވެފަށާ
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 އިގ ތިސާދ  މިހާރ  އަންދާޒާކ ރެވޭ ގޮތ ގައި ރާއްޖޭގެ . ފައެވެކަންވެސް ވަނީ ރަނގަޅ ވާން ފަށާހެން ދާއިރާތަކ ގެ އ ފެއްދ ންތެރި އެރާއާއި އިދާ
 . ގައެވެވަނަ އަހަރ   2023ވެވޭނީ އަމިންވަރަށް ރ ޖޫ ގެ ކ ރިން ހ ރި 19-ކޮވިޑް 

. މެދ ރާސްތާގެ ސައްހަ އަންދާޒާއެއް ހެދ މަކީ ދަތިކަމެކެވެ ވެފައިއި ކ ރިމަތިވެފައިނ ވާ ކަމަކަށް ގަޚ ގެ ބަލިމަޑ ކަމަކީ ފަހ ގެ ތާރީ 19-ކޮވިޑް 
މިތިން ސިނާރިއޯ . ށް ތިން ސިނާރިއޯއަކަށް ބަލާފައިވާނެއެވެމެދ ރާސްތާގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަމ ގެ މިންވަރ  މޮޑެލް ކ ރ މަ ،އެހެންކަމ ން

ނޑ  ގޮތެއްގައި  ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދަށާއި  ގައި ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވޭތަކ ށް އޮތް ދ ވަސްވަނީ ކ ރިއަފައި ބިނާވެމައިގަ
ނޑ ގޮތެއްގައި ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  ގައި ފަތ އެއްކޮންމެ ސިނާރިއޯ. ފަތ ރ ވެރިންގެ ބެޑްނައިޓަށެވެ އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ މައިގަ

ންޖަރ ންގެ އިން ހިއްސާކޮށްފައިވާ ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާނެ ފަސި( އެލް.ސީ.އޭ.އެމްމޯލްޑިވްސް އެއަރޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް )
މެދ މިންގަޑ ގެ ހާލަތ  ނ ވަތަ މޮޑަރޭޓް ކޭސް  ،ކޭސް ޓް ތ  ނ ވަތަ ބެސްމިތިން ސިނާރިއޯއަކީ އެންމެ ރަނގަޅ  ހާލަ. ވެށެ ށް ބިނާކޮޒާއަދާންއަ

ތިން ސިނާރިއޯގައި ފަތ ރ ވެރިން ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ  މި. އަދި އެންމެ ގޯސް ހާލަތ  ނ ވަތަ ވަރސްޓް ކޭސްއެވެ
ސް އި ބޭސްލައިންގެ ގޮތ ގައި ބޭނ ން ކޮށްފައިވާނީ މޮޑަރޭކް ކޭ ޖީގަމިފިސްކަލް ސްޓްރެޓެ .މިންވަރ  ތިރީގައިވާ ތާވަލ ގައިވާނެއެވެ

 . ސިނާރިއޯއެވެ
 

 ރިޯއތައް ސިނާ ގެ ޒާތަކ  ދާއަން  ގެޒިޔާރަތްކ ާރނެ މިންަވރ   ތ ރ ވެިރންފަ ައށް ޭބނ ންކ ެރވ ނ ޖީރެޓަފިސްކަލް ސްޓް: 6ތާވަލ  

   ބެސްޓް ކޭސް މޮޑަރޭޓް ކޭސް ވަރސްޓް ކޭސް
        

974,701 1,101,357 1,244,539 2021 

1,365,566 1,487,124 1,612,088 2022 

1,658,960 1,817,540 1,982,008 2023 

1,921,851 2,113,390 2,312,909 2024 

 
. ދެމެދ ގެ އަދަދެއްގެ ފަތ ރ ވެރިންނެވެ 1,244,593އާއި  974,701ވަނަ އަހަރ  ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ  2021

 ގެ ކ ރިން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި  19-ޅ  ހާލަތ ގައިވެސް ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ ކޮވިޑް އެންމެ ރަނގަ
ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ފަތ ރ ވެރިން ގެ ކ ރިން ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރި މިންވަރަށް  19-ކޮވިޑް . އިންސައްތަ މަދ ންނެވެ 26.9 ރެއަދަދަށްވ 

 .ވަނަ އަހަރ ގައެވެ 2023ފާކ ރެވެނީ ލަ

ގެ އެހެން ގިނަ ސިނާއަތްތަކަކާއި ފަތ ރ ވެރިކަމާ ގ ޅިފައިވާތީ އިގ ތިސާދ  ،ސާދ ގެ މައި ސިނާއަތަކީ ފަތ ރ ވެރިކަމަށްވެފައިގ ރާއްޖޭގެ އި
 2021. ކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެވަނަ އަހަރ ގައި 2023 ވެސް ވާނީގެ ކ ރިން ހ ރި މިންވަރަށް ވާސިލ  19-ކޮވިޑް  އިގ ތިސާދ  ރާއްޖޭގެ 

ބަލިމަޑ ކަން  މާއި ކ ރިއަށް އޮތް އަހަރ ތަކ ގައިވެސް މި އ ފެތ ރިގެން ދި 19-ވެސް ދ ނިޔޭގެ ގިނަ ހިސާބ ތަކ ގައި ކޮވިޑް އި ވަނަ އަހަރ ގަ
މިގޮތ ން ރާއްޖޭގެ . އެބަހ ރިއެވެއް ރިކަވަރީއަށްވެސް ގިނަ ހިރާސްތަކެ މެދ ރާސްތާގެ ގެއިގ ތިސާދ  ރާއްޖޭގެ  ،ދެމިގެންދާނެކަމަށް ލަފާކ ރާތީ

ވެކްސިންގެ  ،ދެވޭ ބާރ މިނާއިރާއްޖެއާއި ދ ނިޔޭގައި ވެކްސިން ގެ  19-އަސަރ ކ ރާނެ ހިރާސްތަކ ގެ ތެރޭގައި، ކޮވިޑް ގެ ރިކަވަރީ އިގ ތިސާދ  
ރެވޭ މިންވަރާއި، ބަލިން ރައްކާތެރިވ މަށް އި، ބަލިމަޑ ކަން ކޮންޓްރޯލ ކ އައ  ވޭރިއަންޓްތައް ފެތ ރޭ މިންވަރާ ގެ 19-ކޮވިޑް އާއި،އެފިކަސީ
 ހ ޅ ވާލަމ ންދާ މިންވަރާއި، ބައިނަލްއަގ ވާމީ ދަތ ރ ފަތ ރ   މިފަޔަވަޅ ތަކަށް ލ އިދޭ މިންވަރާއި، ކ ން އަޅަމ ންދާ ފިޔަވަޅ ތަކާއިގައ މަތަ

 ހިމެނެއެވެ.އަންނަ ބަދަލ   އަށް ގެ ކޮންސިއ މަރ ކޮންފިޑެންސްފަތ ރ ވެރިން 

ގައި ހިމަނައިފައި  2ޒާ ތައްޔާރ ކ ރ މ ގައި ބޭނ ންކޮށްފައިވާ މެދ ރާސްތާގެ އިގ ތިސާދީ އަންދާޒާތައް މި ކަރ ދާހ ގެ ޖަދ ވަލ  ބަޖެޓ  އަންދާ
 .ވާނެއެވެ
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 (މިލިައނ ން)މެދ ރާސްާތަގއި ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަަދދ ގެ އަްނދާޒާ : 9ޗާޓ  

 
 މިނިްސޓްރީ އޮފް ިފޭނންސް / މޯލްިޑވްސް ަމނިޓަީރ އޮތޯރިީޓ : މައ ލޫމާތ 

 
 )%(މެދ ރާސްާތގެ އ ެފއްދ ންެތިރކަން އިތ ރ ވާ މިްނވަރ  : 01ޗާޓ  

 
 

 މިނިްސޓްރީ އޮފް ިފޭނންސް / މޯލްިޑވްސް ަމނިޓަީރ އޮތޯރިީޓ : މައ ލޫމާތ 
 

 (ފިޔާިއންބިލިައން ރ ) އެ އަހަެރްއގެ ައގ ން -މެދ ރާސްާތގެ ަގއ މީ އެެފްއދ ންތެރިކަމ ގެ ައންދާޒާ: 11ޗާޓ  

 
 

 ިފޭނންސް  އޮފް މިނިްސޓްރީ/  އޮތޯރިޓީ  ަމނިޓަރީ  މޯލްިޑވްސް: މައ ލޫމާތ 
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ތަކީ ން ގިނަ ސިނާއަތްނިހެނަމަވެސް އެހެ. ސިނާއަތަށެވެ ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެކޮށްފައިވަނީ ރ އަސަ ޑަށްގެ ސަބަބ ން އެންމެ ބޮ  19-ކޮވިޑް 
 19-ކޮވިޑް. ވަނަ އަހަރ  ދަށްވިއެވެ 2020ވެސް ގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަން ސިނާއަތްތަކ  މިކަށް ވާތީ ކަސިނާއަތްތަ ރިވެރިކަމާ ގ ޅ ންހ  ފަތ ރ  

 އައި ލޮޅ ން ށް ތަކަނާއަތްސި ހެންއެހެނި ޖ މްލަކޮށް  އައި ލޮޅ މަށްވ ރެ އަށްފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ދާއިރާ ވަނަ އަހަރ   2020ގެ ސަބަބ ން 
މެދ ރާސްތާގައި ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ  ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތ ގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަން ވަނީ މާ ބޮޑ ތަނ ން ދަށަށް ގޮސްފައެވެ.މިގޮތ ން  .ކ ޑައެވެ

ވެސް ދ ވެލި އ ފެއްދ ންތެރިމަކ ގެ ދާއިރާތަކ ގެ  ހެންއެހެނި  ވެ.އެ ކ ރެވެނެ ކަމަށް ލަފާ ބާރަށް ކ ރިއަރާ ދައިރާގެ ރިކަވަރީ ފަށައި ވަރަށް 
  ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.  ދަށްވ ރެ ރިކަމ ގެ ދާއިރާގެ ކ ރިއެރ މަށް ނަމަވެސް ފަތ ރ ވެ  ވާނެކަމަށް އަންދާޒާ ކ ރެވ ނ އިތ ރ  މެދ ރާސްތާގައި 

 ައންދާާޒތައް  ގެމިްނވަރ   ނެމެދ ާރސްާތގައި އ ފެްއދ އްެތިރކަން ކ ރިއަރާ : 7ތާވަލ  

 ތައް އެހެނިހެން ދާއިރާ  ފަތ ރ ވެރިމ ގެ ދާއިރާ 

 
 ބެސްޓް ކޭސް  މޮޑަރޭޓް ކޭސް  ވާރސްޓް ކޭސް  ބެސްޓް ކޭސް  މޮޑަރޭޓް ކޭސް  ވާރސްޓް ކޭސް 

              

66.9 86.2 108.0 9.5 12.2 17.4 2021 

33.0 28.4 23.3 7.8 7.5 9.0 2022 

17.6 18.3 19.1 8.8 9.2 10.3 2023 

12.9 13.3 13.7 7.6 7.8 8.3 2024 

 މިނިްސޓްރީ އޮފް ިފޭނންސް / މޯލްިޑވްސް ަމނިޓަީރ އޮތޯރިީޓ : މައ ލޫމާތ 

 

 

ގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ  ވަނަ އަހަރ ގެ އޮކްޓޫބަރ  މަހ  2020 ވ ނީކ ރެ ރ  އަންދާޒާތައް ތައްޔާ ށް އިގ ތިސާދީވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓަ 2021
ރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަން ވަނަ އަހަރ ގެ ފަހ ކޮޅ ން ފެށިގެން  2020މިއަންދާޒާތައް ހެދިފަހ ން ނަމަވެސް  .މައ ލޫމާތަށް ބިނާކޮށެވެ 

ބަޖެޓަށް ތައްޔާރ ކ ރި އަންދާޒާތަކަށް ވ ރެ ވަރަށް ވަނަ އަހަރ ގެ  2021 ހ ރީރ ވެރިން ޒިޔާރަތް ކ ރާ އަދަދ  ފަތ   ވާން ފަށާފައިރަނގަޅ  
ހަލ ވިކޮށް  އެހެން ކަމ ން މި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި އަންދާޒާ ކ ރެވިފައިވާނީ ކ ރިން ލަފާކ ރި މިންވަރަށް ވ ރެ  .ބޮޑަށް އިތ ރ ވެފައެވެ

އ ފެއްދ ންތެރިކަން ވެސް ރާސްތާގެ އިގ ތިސާދީ މެދ  ނީއަންދާޒާކޮށްފައިވާފަތ ރ ވެރިކަން ރަނގަޅ ވާނެ ކަމަށެވެ. މިއާއެކ  މި ސްޓްރެޓަޖީގައި 
އިގ ތިސާދ ގެ ބޮޑ   ގެ ލޮޅ މ ން އަރައިގަނެ 19-ކ ރިން އަންދާޒާ ކ ރި މިންވަރަށް ވ ރެ ހަލ ވިކޮށް ކ ރިއަރާނެ ކަމަށެވެ. މިގޮތ ން ކޮވިޑް 

ގައި  2021ކަމަށް ކ ރިން ލަފާކ ރެވ ނ  ނަމަވެސް މިހާރ  ލަފާކ ރެވެނީ މި ކ ރިއެރ ން އަންނާނީ  ންނާނެ އަގައި  2022ކ ރިއެރ މެއް 
 ކަމެވެ. 

 ައންާދޒާތައް  ވަނަ އަހަރ ގެ ެމދ ާރސްތާަގއި އ ެފއްދ އްެތރިކަން ކ ރިައރާ ިމންވަރ ގެ 2021: 8ތާވަލ  
  ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓްގެ އަންދާޒާ  2021 ސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންދާޒާފި 2022-2024

      

22.7 13.5 2021 

12.0 28.6 2022 

11.5 10.1 2023 

9.2 na 2024 

 
ރަށް ބާ މިންވަރަށް ވ ރެ ފާކ ރިއަންދާޒާ ކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދީ ދ ވެލި ކ ރިން ލަ  ވެސް ތަކ ންމާލީ އިދާރާބައިނަލްއަގ ވާމީ 
 ހެދި މެދ ރާސްތާގެ  ވަނަ އަހަރ   2020ވެސް  އެފް އަދި ވަރލްޑް ބޭންކްއިން.އެމް.މިގޮތ ން އައި. ކ ރިއަރާނެ ކަމަށެވެ މެދ ރާސްތާގައި

 . ވަނަ އަހަރ  އަންދާޒާތައް ވަނީ މަތިކޮށްފައެވެ 2021ބަލާއިރ   އިއި އަޅަތަކާއަންދާޒަ



2024 - 2022 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން |  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  31  

ކާއި ބައިނަލް އަގ ވާމީ އިދާރާތަކ ގެ އަންދާޒާތަކާ ހ ރީ ދާދި އެއް ތިސާދީ އަންދާޒާތަ ޖ މްލަ ގޮތެއްގައި ރާއްޖޭގެ މެދ ރާސްތާގެ އިގ 
ނޑ  އެއް ވަނަ އަހަރަށް ރާއްޖެއިން އަންދާޒާކ ރާ އިގ ތިސާދީ ދ ވެލި ކ ޑަކޮށް ހަލ ވިއެވެ. މީގެ  2021މިސްރާބެއްގައެވެ. ނަމަވެސް  މައިގަ

ކ ރާ މިންވަރ  ބައިނަލްއަގ ވާމީ އަންދާޒާ އިން ރާއްޖެ ގެ ގޮތ ގައިތްކ ރާނެ އަދަދ  ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަ  ވަނަ އަހަރ  2021ސަބަބަކީ 
މީގެ އިތ ރ ން  .ގެ ސަބަބ ން ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ސިނާއަތް ބާރަށް ކ ރިއެރ މެވެށްވ ރެ މަތިވ މ ކ ރާ މިންވަރަ އަންދާޒާ ންކ އިދާރާތަ 

ވަނަ އަހަރ   2021ތްތައްތަކ ގެ އ ފެއްދ ންތެރިކަން ސިނާއަން ނިހެއެހެބައިނަލްއަގ ވާމީ އިދާރާތަކ ން ލަފާކ ރާ މިންވަރަށް ވ ރެ ހަލ ވިކޮށް 
  ލަފާކޮށްފައިވާނެއެވެ. ގެ އަންދާޒާތަކ ގައިރިކަވަރވާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭ

 (ާރއްޖެ އަދި ަބިއނަލްއަގ ާވމީ އިާދރާަތއް)ައންާދޒާތައް  ވަނަ އަހަރ ގެ ެމދ ާރސްތާަގއި އ ެފއްދ އްެތރިކަން ކ ރިައރާ ިމންވަރ ގެ 2021: 9ތާވަލ  
  ރާއްޖެ .އެފް އައި.އެމް ވަރލްޑް ބޭންކް

 %  ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ އަންދާޒާ 2024-2022 ގެ އަންދާޒާ  2020 ގެ އަންދާޒާ  2021 ގެ އަންދާޒާ  2020 ގެ އަންދާޒާ  2021
         

17.1 6.3-7.3 18.9 12.7 22.7 2021 

11.5 5.0-5.5 13.4 11.0 12.0 2022 

8.3 - 12.6 7.5 11.5 2023 

- - 6.3 6.7 9.2 2024 

 

 

 

އި ވަނަ އަހަރާ 2020އަންދާޒާއަކީ، އާމްދަނީގެ އިތ ރ ކ ރ މަށް " ބޭސްލައިން "މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ އާމްދަނީގެ 
ހ ށަހަޅައިފައިވީ ނަމަވެސް، އަދި މިހާތަނަށް ތަންފީޒ ކޮށްފައިނ ވާ ކަންކަމާއި މެދ ރާސްތާގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް  ރ  ވަނަ އަހަ 2021

އައ  ކަންކަމ ން ލިބޭނެ އަންދާޒާގައި  ގެއެހެންކަމ ން ބޭސްލައިން އާމްދަނީ . ކ ރެވޭނެ އައ  ކަންކަން ނ ހިމަނައި ކޮށްފައިވާ އަންދާޒާއެކެވެ
އި އިމްޕޯޓ  ޑިއ ޓީއަށް ގެނެވ ނ  ބަދަލ ތަކާއި ރެވެނިއ  ވަނަ އަހަރ  ތަންފީޒ ކޮށްފައިވާ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކ ހާ 2020ހިމަނާފައިވާނީ  ކަމަށް

 ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި  ބޭސް ލައިން އަންދާޒާ ބަލަނީ މީގެ އިތ ރ ން،. ން އިތ ރަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އެކަންޏެވެފީ
 . އެވެނ ހިމަނަ ލިބޭ ފައިސާ

ނޑ  ގޮތެއްގައި މެދ ރާސްތާގެ ބޭސްލައިން އާމްދަނީ އިތ ރ ވާ މިންވަރ   ގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ  19-ބިނާވެފައިވަނީ ކޮވިޑްމައިގަ
ރިކަވަރވ މަށް  އ މ ތަކ ންރައިގަނެ އިގ ތިސާދީ ހަރަކާތްތަކާއި އެހެން ގަވެފައިވާ ގެއްލ މ ން އަ ސިނާއަތަށް މ ގެފަތ ރ ވެރިކައި އިގ ތިސާދަށާ

 . މައްޗަށެވެ  ސަބަބ ން އިގ ތިސާދަށް ކ ރާ އަސަރ ގެ އަދި ބަލިން ރައްކާތެރިވ މަށް ދައ ލަތ ން އަޅާ ފިޔަވަޅ ތަކ ގެ. ނަގާ މ އްދަތަށެވެ

އިތ ރ ވަމ ންދާނެކަމަށް  ދާއިރާއިން ލިބޭ އާމްދަނީ  މ ގެ ފަތ ރ ވެރިކަގެ ސިނާއަތް ކ ރިއަރާ މިންވަރަކ ން ސިދާ މ  ފަތ ރ ވެރިކަމިގޮތ ން 
ޓީ އަދި އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީވެސް .އެސް.ޖީ.އަދި އިގ ތިސާދި އެހެނިހެން ހަރަކާތްތައް ކ ރިއަރަމ ންދިއ މާއެކ  ޖީ .އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ

 ވާ ކ ންފ ނިތަކ ގެ ވަމ ންދާ މިންވަރަކ ން ވިޔަފާރިއާއި ސަރ ކާރ  ހިއްސާއިގ ތިސާދ  ރަނގަޅ . ކ ރިއަރަމ ންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ
މީގެ އިތ ރ ން މެދ ރާސްތާގައި އައ  ރިސޯޓ ތައް ހ ޅ ވި ރިސޯޓ   .ފައިދާ އިތ ރ ވެ އެއިން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ

 . ކ ލިން ލިބޭ އާމްދަނީވެސް އިތ ރ ވެގެންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ 

ވަނަ  2021. އިންސައްތަ އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ 5.1ވަނަ އަހަރަށްވ ރެ  2021އާމްދަނީ ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތަށް ލިބޭ  2022
ވަނަ އަހަރ  ދެއްކ މަށް ދައ ލަތ ން  2021މާބޮޑ  ކ ރިއެރ މެއް އަންނާނެކަމަށް ނ ބެލެވެނީ ގައި އާމްދަނީއަށް  2022އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރ  

ވަނަ  2019ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ . ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާތީއެވެ މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދީފައިވާ ކ ލީގެ ބޮޑ  ބައެއް ފަސްކޮށް 
 . އެވެވަނަ އަހަރ  2023އަހަރަށްވ ރެ އިތ ރ ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެނީ 
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ދައ ލަތ ން ކޭޝް ގްރާންޓްގެ  ނިޔަލަށް ގެވަނަ އަހަރ  2023އާ އެއްގޮތަށް، ސްޓްރެޓެޖީރ  ހ ށަހަޅައިފައިވާ ފިސްކަލް ވަނަ އަހަ  2019
މީގެ އިތ ރ ން މެދ ރާސްތާގައި ޕްރޮޖެކްޓް އަދި . މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  ހޯދ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރާނެއެވެ 100ގޮތ ގައި ކޮންމެ އަހަރަކ  

 . މިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ 596.2ންޓްގެ ގޮތ ގައި އަހަރަކ  އެވްރެޖްކޮށް އެހެނިހެން ގްރާ
 

 

ފިސްކަލް މިސްރާބަކަށް ވާސިލްވ މަށްޓަކައި ދަރަނިން އެ ޚަރަދ ތައް ދައ ލަތ ން ކ ރާ ޚަރަދ ތައް އިތ ރ ވަމ ންދާއިރ ، ދެމެހެއްޓެނިވި 
ހޯދަން  ހަމަޖެއްސ މަށް ބަރޯސާވ މ ގެ ބަދަލ ގައި ދައ ލަތަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ތަފާތ  ގޮތްތައް ހޯދައި އާމްދަނީ ލިބޭނެ އިތ ރ  އައ  ކަންކަން

ގަމ ންދާ ޓެކ ހެއްގެ ނ ވަތަ ޓެކ ހަށް ނ ވާ އާމްދަނީއެއްގެ ރޭޓ  އިތ ރ ކޮށް މިގޮތ ން އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް މިހާރ  ނަ . ވަނީ ޖެހިފައެވެ
 . އެއް ތައާރަފ ކ ރެވިދާނެއެވެފީމީގެ އިތ ރ ން އައ  ބާވަތެއްގެ ޓެކ ހެއް ނ ވަތަ . ނ ވަތަ ބޭސް ބޮޑ ކ ރެވިދާނެއެވެ

ގެ ހާލަތާއެކ   19-ޒ ކ ރ މަށް ހ ށަހެޅި ނަމަވެސް، ކޮވިޑްވަނަ އަހަރަށް ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ގިނަ ކަންކަން ތަންފީ 2020
. ބަބ ން މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރ ން ވަނީ ލަސްކ ރެވިފައެވެ ވިޔަފާރިތަކަށާއި އާންމ ންނަށް ކޮށްފައިވާ ނޭދެވޭ އަސަރ ގެ ސަ

ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރ ންވެސް މިހާރ  ވަނީ އެކި ސަބަބ ތަކާހ ރެ ވަނަ އަހަރަށް ހ ށަހެޅި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރެވޭނެ އައ   2021ހަމަމިއާއެކ  
 . ލަސްވެފައެވެ

 . ތިރީގައި އެވަނީ މިހާތަނަށް ހ ށަހަޅައި އަދި ތަންފީޒ ނ ވާ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ ވޭނެ އައ  ކަންކަމ ގެ ސްޓޭޓަސް އަންގައިދޭ ތާވަލެކެވެ

 ރ ކ ރ މަށް ހ ށަެހޅި އައ  ކަންަތއްތަކ ގެ ތަފ ސީލ  އާްމދަނީ ިއރ  ވަނަ އަހަރަށް 2021އާއި  2020: 10ތާވާލ  

 ސްޓޭޓަސް އާމްދަނީގެ ބާވަތް 
  

 .ހިމަނައިފައި ޖަނަވަރީން ތަންފީޒ ކ ރަން ފެށޭނެކަަމށް އަންދާޒާ  1ވަނަ އަހަރ ގެ  2022. ބިލ  މަޖިލީހ ގައި އޭޑީއެފް ރޭޓަށް ބަދަލ ގެނައ ން  / އޭއެސްސީ

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓ   އައ  /  ޓޫރިޒަމް  ރިއަލް އެސްޓޭޓް
 ތަރައްގީކ ރ މަށް ދޫކ ރ ން 

ރިސޯޓ  ( ގައި ރިއަލައިޒްނ ވާނެ 2021އެހެންކަމ ން ) ންޑްރިއަލް އެސްޓޭޓްއިން ލިބޭނީ ޑިވިޑެ  ޒަމްރިޓޫ
 2023މިލިއަން އަދި  350ގައި  2022މިލިއަން،  100ގައި  2021ތަރައްގީކ ރ މަށް ދޫކޮށްގެން 

 ކަމަށްމިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭނެ 550ގައި 

 .އިން ފެށިގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިނަވަރީގެ ޖަ 2022 އެކްސްޕެޓްރިއޭޓް ކޯޓާ ފީ

 .އިން ފެށިގެން އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިނަވަރީގެ ޖަ 2022 ރެޒިޑެންޓް ޕަރމިޓް ފީ ރޭޓ  އިތ ރ ކ ރ ން 

 ބިން ވިއްކ ން
މިލިއަން އަދި  525ގައި  2022މިލިއަން،  150ވަނަ އަހަރ   2021. ޕްލޭންކ ރ މ ގެ މަރ ހަލާގައި

  . މިލިއަން ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައި 825ގައި  2023

 ސްޕެކްޓްރަމް ޗާޖް
އޯކްޝަންއެއްގެ ދަށ ން ސްޕެކްޓްރަމް ވިއްކ މ ގެ ސްޓަޑީއެއް ހެދ މަށް އެސްއެއިޑްގެ އެހީގެ ދަށ ން .ޔޫ

 . މިލިއަން ލިބޭނެކަމަށް 60ވަނަ އަހަރ   2022. މަސައްކަތް ހަވާލ ކ ރ މަށް

 ޕާކިންގ ފީ/ ކޮންޖެޝަން ޗާޖް 
މިލިއަން  9ވަނަ އަހަރ   2021. މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ތަންފީޒ ކ ރ ވޭނެކަމަށް. ޕްލޭނިންގ މަރ ހަލާގައި

 . މިލިއަން ލިބޭނެކަމަށް 73.2ގައި  2022އަދި 
 

ނޑިވަޅ ގައި އިތ ރ  ޓެކ ހެއް ނ ވަ ނޑިވަޅ ގައި ތަ ފީއެއް ނެގ މަކީ ވިޔަފާރިތަކަށް އިތ ރ  ބ ރައަކަށް ވާނެކަމަކަށް ވާނެތީމި ދަ އާއި މި ދަ
ވަނަ އަހަރަށް ހ ށަހެޅި  2021އާންމ ންގެ އާމްދަނީ ދަށްވ މާއެކ  އިންވެސްޓްކ ރާ މިންވަރ  ދަށްވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ އަދި ވިޔަފާރިތަކާއި 

ވަނަ އަހަރަށް  2022ކަންކަން  އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަޅައިފައިވާ ގިނަ އިވާ މަސައްކަތަށް ބަލައި،ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ކ ރެވިފަ
  .ފަސްކ ރަންޖެހެއެވެ

ވަނަ އަހަރ  އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް އައ  ކަންކަން ހިމެނ މ ގެ ބަދަލ ގައި އިސްކަންދެވޭނީ މިހާތަނަށް އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް  2022
 . ފައިވާ އައ  ކަންކަމ ގެ ތެރެއިން ތަންފީޒ ކ ރެވިފައިނ ވާ ކަންކަން ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކ ރ މަށެވެހ ށަހަޅައި
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ވަނަ އަހަރ  ކ ރިމަތިވި އިގ ތިސާދީ ލޮޅ މާއެކ  ބަޖެޓ ގެ ޑެފިސިޓް އަދި ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި ބޮޑ ވެފައިވާތީ، މި ލޮޅ މާ ގ ޅިގެން  2020
. ދަރަނި އަދާކ ރ މ ގެ ގާބިލ ކަން އިތ ރ ކ ރެވޭނީ މެދ ރާސްތާގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް އިތ ރ  ފިޔަވަޅ ތައް އަޅައިގެންނެވެއިތ ރ ވި 

 ންތައްތައްމިގޮތ ން އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ޓެކްސް ބޭސް ބޮޑ ކ ރ މާއި ޓެކްސް ރޭޓްތައް މަތިކ ރ މާއި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް އައ  ކަ 
ކ  ތައާރަފ ކ ރ މަށްޓަކައި، އެކަމަށް ބޭނ ންވާ ދިރާސާތަކާއި އެނަލިސިސްތައް އެކ ލަވާލައި، ފ ޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެ

ތަކާއި ދައ ލަތ ގެ ރެވެނިއ  އަމާޒ މިގޮތ ން . މަޝްވަރާކޮށް، އަދި ނިންމާ ގޮތެއްގެ މަތިން ތަންފީޒ ކ ރ މަށް މަސައްކަތް ފަށަންވަނީ ޖެހިފައެވެ
" ރޯޑްމެޕް" ތަންފީޒީ އިދާރާތަކ ގެ ތަރ ހީބާއެކ  ހާސިލ ކ ރެވޭނެ އެ އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރ މަށް ހ ރި ހ ރަސްތައް ދެނެގަތ މަށާއި އަމާޒ ތައް 

ތެރޭގައި  އެއް އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް މި އަހަރ ގެ" މީޑިއަމް ޓަރމް ރެވެނިއ  ސްޓްރެޓަޖީ "އެއް އެކ ލަވާލ މ ގެ ގޮތ ން ދައ ލަތ ގެ 
 . ކ ރެވިގެންދާނެއެވެ

 

ންތައްތައް ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރާ އާމްދަނީގެ ބޭސްލައިންއަށް ކޭޝް ގްރާންޓްގެ މިންވަރާއި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ އައ  ކަ 
އަދި މި . މިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ 23,666.1ގޮތ ގައި ވަނަ އަހަރ  އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ  2022އިތ ރ ކ ރ މ ން 

މިލިއަން ރ ފިޔާ  30,695.7 ގައި 2026އިންސައްތައިން އިތ ރ ވެ  8.2އަދަދ  ކ ރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރ  އެވްރެޖްކޮށް އަހަރަކ  
 .  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ

 . ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ 3ށް ލަފާކޮށްފައިވާ އާމްދަނީގެ ނަންބަރ ތަކ ގެ ތަފ ސީލ  ޖަދ ވަލ  މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަ

 މެދ ާރސްތާގެ އާްމދަީނއާއި ހިލޭ އެހީގެ ތަފ ސީލ  : 11ތާވާލ  

   އަންދާޒާ 
 (މިލިައން ރ ފިާޔިއން)  2022 2023 2024

    

 ލޭ އެހީ ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއި ހި  23,666.1 26,703.8 27,372.3
    

 ބޭސްލައިން އާމްދަނީ  19,928.2 22,360.7 25,049.3

 ޓެކްސް      14,710.2 16,907.1 19,209.6

 އިމްޕޯޓް ޑިއ ޓީ        3,565.7 3,806.3 4,197.7

 ޓެކްސް އަދި ވިތ ހޯލްޑިންގ ޓެކްސް ފިޓްރޮސް ޕްނަބިޒް       1,925.7 2,205.9 2,573.3

 ންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސްބޭ       595.8 606.4 603.8

 އިންޑިވިޖ އަލް އިންކަމް ޓެކްސް        135.1 139.6 143.7

 ޖީޖީއެސްޓީ        2,589.2 2,879.3 3,208.3

 ޓީޖީއެސްޓީ        4,486.9 5,558.7 6,504.3

 އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް        528.2 663.1 776.4

 ގްރީން ޓެކްސް       823.3 997.7 1,143.8

 ޓެކްސް ނޫން      5,322.5 5,553.6 5,936.8

 އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ        533.5 669.7 784.2

 ޕްރޮޕަރޓީ އިންކަމް        1,635.9 1,543.7 1,657.0

 ޑިވިޑެންޑް  އިއިންޓްރެސްޓާ       985.4 1,064.7 1,127.0
    

 ހިލޭ އެހީ  2,238.9 2,150.5 1,437.6

 މ ން ލިބޭ އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ އައ  ކަންކަ  1,394.6 2,092.6 788.3
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ގެ އަމާޒަކަށް ވެގެންދާނީ ތ  އެކ ލަވާލާއިރ  މާލީ ސިޔާސަތ ގެ މާލީ ސިޔާސަ 2024-2022އަހަރ  ފާއިތ ވެ،  2ގެ ކާރިސާއަށް  19-ކޮވިޑް 
އާއެކ  ބަދަލ ވެފައިވާ މާލީ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކޮށް، މާލީ އަދި ދަރަނީގެ ހާލަތ  ރަނގަޅ ކ ރ މަށާއި، މާލީ އަދި ދަރަނީގެ  19-ކޮވިޑް 

 ރައްޔިތ ންނަށް ދޭ ޚިދ މަތްތަކ ގެ ފެންވަރ  ދަމަހައްޓައި، އިގ ތިސާދ  އާރާސްތ ކ ރ މަށެވެ. ، އެކ ދެމެހެއްޓެނިވިކަން ޔަގީންކ ރ މާ

ރަށް ހ ށަހަޅާ ބޭސްލައިން ބަޖެޓ ގައި ހިމަނައިފައިވަނީ ދައ ލަތ ން މިހާރ  ކ ރިއަށްގެންދާ ނ ވަތަ ހިނގަމ ންދާ ހަރަކާތްތަކާއި ވަނަ އަހަ 2022
 .  މަޝްރޫއ ތަކަށް ހ ރި މިންވަރ ގައި ދެމެހެއްޓ މަށްޓަކައި ކ ރިއަށްހ ރި އަހަރ ތަކ ގައި ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ ޚަރަދެވެ

ކަރަންޓް ޚަރަދ ގެ ބައިތަކަށް ބަލާއިރ  އެންމެ ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދާއި ރި ގެބޭސްލައިން
ކ ރެވ ނ  ޗިލްޑްރަންސް އޮމްބަޑްސްޕަރސަންސް އޮފީހ ގެ އަހަރ ގެ ތެރޭގައި ގާއިމ  މީގެ ތެރޭގައި މި. ށެވެ އޮފީސް ހިންގ މަށް ހިނގާ ޚަރަދަ

ދާއިރާއަށް އިތ ރ ކޮށްދެވ ނ   އަދި ތައ ލީމީ  ހީސިއް ތަކާއިވ ނ  ބަދަލާ ގ ޅިގެން އިތ ރ ވެފައިވާ މަގާމ ނޫނަށް ގެނެ ޤާ އި ޕޮލިހ ގެ ޚަރަދ ތަކާ
ދޫކ ރާ ލޯން ށް ކ ދިންނަ އަދި ކިޔަވާ އާސަންދަ ،ރޮގްރާމް ހިންގ މަށް ހިނގާނެ ޚަރަދ ރެންޓިސް ޕްރަދާއި ޔޫތ  އެޕްޚަމަގާމ ތަކަށް ހިނގާ 

މީގެ އިތ ރ ން، ބޭސްލައިންގެ ގޮތ ގައި ހިމަނައިފައިވާނީ . ވެސް ބޭސްލައިން ބަޖެޓ ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެއްޚަރަދ ތަންގ މ ގެ ހި ސްކީމ 
ނޑ މެއްނެތި ކ ރިއަށް ގެންދިއ މަށާއި މަސައްކަތްތައް އެފިޝެންޓްކޮށް  ން ރާވައިގެދައ ލަތ ގެ އިދާރާތަކ ން މިހާރ  ދެމ ންދާ ޚިދ މަތްތައް މެދ ކެ

އަދި މެދ ރާސްތާގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ގެ ތެރޭގައި ލޯނ ގެ އިންޓަރެސްޓް އަދާކ ރ މަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް  .ކ ރެވޭނެ މިންވަރަށެވެ
މިއީ އިތ ރ ވެފައިވާ ދަރަންޏާއި ދައ ލަތ ން ވިއްކާފައިވާ ސޮވްރިން ބޮންޑްތަކ ގެ އިންޓަރެސްޓް އަދާކ ރ މަށް ހިނގާ . ފައިވާނެއެވެ އިހިމަނަ
 ހަމަވާތީ ވެފައިވާ އިތ ރ ވ މެކެވެ.މެދ ރާސްތާގައި ގެ އިތ ރ ން ޑީ.އެސް.އެސް.އައިގެ ދަށ ން ލިބިފައިވާ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ދ  ޚަރަ

ޕީގެ މަޝްރޫއ ތަކަށް .އައި.އެސް.ގަމ ންދާ ޕީނހިމެދ ރާސްތާގައި ޕީ ޚަރަދ ކަމ ގައިވާއިރ ، .އައި.އެސް.ކެޕިޓަލް ޚަރަދ ގެ ބޮޑ  އިންސައްތައަކީ ޕީ
ވަނަ އަހަރ  އަލަށް ފަށައިފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއ ތައް  2021ވަނަ އަހަރާއި  2020ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. މިގޮތ ން  ބޮޑ 

މެދ ރާސްތާގައި ރަނގަޅަށް ހިނގަން ފަށައިގަނެވި މި މަޝްރޫއ ތަކަށް ބޮޑ  ޚަރަދެއް ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް 
ށް ދައ ލަތ ން ފަށައިފައިވާ ބޮޑެތި އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތަކ ގެ މަސައްކަތް މެދ ރާސްތާގައި ހަލ ވިވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ މިހާތަނަ

ޑީ.އެސް.އެސް.އައިގެ ދަށ ން ލިބިފައިވާ ގްރޭސް ޕީރިއަޑް ޕީ.އެސް.އައި.ޕީއަށް ކ ރާ ޚަރަދ  އިތ ރ ވާނެކެމަށް ބެލެވެއެވެ. މީގެ އިތ ރ ން 
 ސް މެދ ރާސްތާގައި އިތ ރ ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް،ވެތީ ލޯނ  އަނބ ރާ ދެއްކ މަށް ހިނގާ ޚަރަދ  ހަމަވާ

ގެ ސަބަބ ން ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް  19-ކޮވިޑްދޫކޮށްނިމި،  ލްކެޕިޓަ  ޑް ސީއެސްޑީއެފްސީއަށް ދޫކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 
މެދ ރާސްތާގައި ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކަށް ދޫކ ރާ ކެޕިޓަލް ޓަލް ސަޕޯޓ  ދަށްވެގެންދާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، ދޭންޖެހިފައިވާ ކެޕި

ސާދ  ރިކަވަރވަމ ންދިއ މާއެކ  ދައ ލަތ ން ދޫކ ރަމ ންދާ ލޯނ ގެ މިންވަރ  ތިހަމަ މިފަދައިން މެދ ރާސްތާގައި އިތ  ދަށްވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
 ތާގައި އެއް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެ. ދަށްވެ، މެދ ރާސް

މީގެ ތެރެއިން ޖ މ ލަ ޚަރަދ ގެ ގޮތ ގައި . މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 36,540.2ވަނަ އަހަރ ގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓ ގެ ޖ މ ލަ އަދަދަކީ  2022
އިންސައްތައިން  3.6ވަނަ އަހަރ  ބޭސްލައިން ޚަރަދ   2023އަދި  .މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 33,848.8 ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ 

މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ގެ ޑެފިސިޓް އަދި  އިންސައްތައިން ކ ރިއަރާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 1.2ވަނަ އަހަރ   2024 ކ ރިއަރައި،
 . ކޮންޓްރޯލްކޮށް އެފިޝިއެންޓްކ ރަންޖެހެއެވެދަރަނި އަދާކ ރ މަށް ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް  ފައިވާއާ ގ ޅިގެން އިތ ރ ވެ 19-ކޮވިޑް 
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 ގެ ބަލިމަޑ ކަމާ ގ ޅިގެން އިގ ތިސާދީ އަދި އިޖ ތިމާއީ ގެއްލ ންތަކ ން އަރައިގަތ މަށާއި ރައްޔިތ ންނަށް ދޭ ޚިދ މަތްތަކ ގެ ފެންވަރ  19-ކޮވިޑް 
ޕްރޮއަރަޓައިޒްކޮށް -އްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  އައ  މިސްރާބަކަށް ބަދަލ ކ ރ މަށް ސަރ ކާރ ން އެކ ލަވާލެވ ނ  ސިޔާސަތ ތައް ރީ ދަމަހައްޓައި ރާ

ގެ ބަލިމަޑ ކަމާ ގ ޅިގެން ކ ރިމަތިވި  19-ޑްމިގޮތ ގެ މަތިން ކޮވި. ނޭޝަނަލް ރެޒިލިއެންސް އެންޑް ރިކަވަރީ ޕްލޭންވަނީ އެކ ލަވާލާފައެވެ
ބައްޓަންކ ރ މަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި ޕްލޭނ ގައިވާ ކަންތައްތަކ ގެ  އްމަޑ ކަމ ން އަރައިގަތ މަށް ބަޖެޓ ން ކ ރެވޭ އައ  ހޭދަތައިގ ތިސާދީ ތަދ 

ބަޖެޓ ގައި އަލަށް ތައާރަފ ކ ރާ ސިޔާސަތ ތައް ނ ވަތަ އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫއ ތަކާއި  ށް ފާސްކ ރެވ ނ  ވަނަ އަހަރަ 2021. މައްޗަށެވެ
 . ފައެވެއިނަވަނަ އަހަރ ގެ ބޭސްލައިނ ގައި ވަނީ ހިމ2022ަ ކަންތައްތައް  ވާފައި އިށަފަ ގެ ތެރެއިންކ ޕްރޮގްރާމްތަ 

ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގެ ޑެފިސިޓް ބޮޑ ކަމަށާއި އިތ ރަށް ޑެފިސިޓް ބޮޑ ވާނަމަ ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މަށް ދަތިވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީ،  2022
ނޑައަޅާފައިވާނީ  ވަނަ އަހަރ ގެ  2022ށް ކަތަ އ އައ  ހަރަކާތްތަކަށާއި މަޝްރޫ  .މިލިއަން ރ ފިޔާއެވެ 500ބަޖެޓ ގައި ކަ

 ންމެ ދަށ ން ދެވޭ އ ޖޫރަ އެމިނިމަމް ވޭޖް ނ ވަތަ  ،މ ހިއްމ  ސިޔާސަތ ތަކ ގެ ތެރޭގައި ވާމިހާރ  އިއ ލާންކޮށްފައި ންސަރ ކާރ   ންތ ރ އިމީގެ 
ނޑައެޅ މ  ގެ އިދާރާކ ގެ ދައ ލަތ   އަދި މިލިއަން ރ ފިޔާ، 383.0 އެންމެ ދަށްވެގެން އިތ ރަށް  ދައ ލަތ ގެ މ ވައްޒަފ ންގެ ޚަރަދަށް ން ކަ

މިލިއަން ރ ފިޔާ އަދި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ހައ ސިންގ  1,200.0މަސައްކަތްތަކަށް  ގެނ ވަތަ ޕޭ ހާމަނައިޒޭޝަން  މަށްމ ސާރަ އެއްހަމަކ ރ 
 . މިލިއަން ރ ފިޔާ ބޭނ ންވާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެއެވެ 1,500.0 ވަނަ އަހަރ  2022 މަޝްރޫއ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށްޓަކައި

ގެ ސަބަބ ން ލިބ ނ  ގެއްލ ންތަކ ން އަރައިގަތ މަށާއި ސަރ ކާރ ން  19-ސާދީ އައ  ހަރަކާތްތައް އިތ ރ ވާނެ މަޝްރޫއ ތަކަށާއި ކޮވިޑް އިގ ތި
ނޑައަޅާ މ ހިއްމ  ކަންތައްތައް ކ ރ މަށްޓަކައި ބަޖެޓ ން ޖާގަ ހޯދަންޖެހެއެވެ  މިހާރ   ނަމަވެސް، އެހެން. މެދ ރާސްތާގައި ކ ރ މަށް ކަ

އަލަށް ފާށަ މަޝްރޫއ ތަކާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް ފިސްކަލް ވަނަ އަހަރ ގެ ބަޖެޓ ގައި  2022ޖެޓ ކ ރ މަށްފަހ ، ދާ ހަރަކާތްތަކަށް ބަހިނގަމ ން 
މަށްޓަކައި ހިނގަމ ންދާ ހަރަކާތްތައް ނ ވަތަ އެހެންކަމ ން މި ކަންކަމަށް ފިސްކަލް ސްޕޭސް ހޯދ . ރަން ދައްޗެވެސްޕޭސް އެލޮކޭޓްކ 

އައ  ކަންތައްތައް ކ ރ މަށްޓަކައި ބަޖެޓ ގައި ޖާގަ . ރަދ ތައް ކ ޑަކ ރަން ނ ވަތަ އެފިޝިއެންޓްކ ރަންޖެހެއެވެޚަރަކާތްތަކ ން ބޭސްލައިން ހަ
  .ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރެވޭ މިންވަރަކ ންނެވެބޭސްލައިން ލިބިގެންދާނީ 

 

 ފާއިތ ވި ދެ ގ ޅިގެން  ވ ނ  އިސްލާހާވަނަ އަހަރ  ގެނެ  2019ށް ނަގެ ޤާނޫއިރާތައް ލާމަރ ކަޒީ އ ސޫލ ން ހިންގ މ އިދާރީ ދާރާއްޖޭގެ 
  .ފައެވެށްވަނީ ދޫކޮ ކައ ންސިލްތަކަށް ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި ފައިސާ ވެސްގެ ތެރޭގައި ދ ވަހ   އަހަރ 

ދައ ލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ ބޭސްލައިން އާމްދަނީއަށް ބިނާކޮށް  ކީއަގޮތ ގައި ދޫކ ރާ ފައިސާ ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރާ ގްރާންޓްގެ
އިންސައްތައާއި  5މިގޮތ ން ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރެވެނީ ދައ ލަތ ގެ އޮފީސްތަކަށް ލިބޭ ބޭސްލައިން އާމްދަނީގެ . އަންދާޒާކ ރާ އަދަދެކެވެ

ކޮވިޑ ގެ ހާލަތާ ގ ޅިގެން . އެވެއިންސައްތަ 40ގޮތ ގައި ދައ ލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބިމާއި ރަށްރަށާއި ފަޅާއި ފަރ ފަދަ ތަންތަނ ން ކ ލީގެ 
. ކ ޑަކ ރެވ ނ އިރ  ކައ ންސިލްތަކަށް ދޫކ ރެވ ނ  ފައިސާއިންވެސްވަނީ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކޮށްފައެވެ ރަދ ތައްޚަދައ ލަތ ގެ ހ ރިހާ ދާއިރާތަކަކ ން 

މިލިއަން ރ ފިޔާ  1,343.1ވަނަ އަހަރ  ކައ ންސިލްތަކަށް ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި  2022 ނާކޮށްއެހެން ނަމަވެސް، ފިސްކަލް ފޯމިއ ލާއަށް ބި
 .އިންސައްތައިން އިތ ރ ވާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ 10.0އަދި މެދ ރާސްތާގައި މި އަދަދ  އެވްރެޖްކޮށް . ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ

 

 ގޮތ ގައި  ގްރާންޓްގެ  ޚަރަދާއި ކައ ންސިލްތަކަށް ޕްރޮގްރާމްތަކ ގެ ރިކަރަންޓް  މަޝްރޫއ ތަކާއި ފަށާ  ޖެޓަށް އަލަށްދައ ލަތ ގެ ބޭސްލައިން ބަ
. މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވެ  37,040.2 ވަނަ އަހަރ ގެ ޖ މ ލަ ބަޖެޓ  ހ ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެނީ  2022ފައިސާ އެއްކ ރ މ ން،  ދޫކ ރާ

 .ބަޖެޓެކެވެ ޑ ބޮއިންސައްތަ  0.3 އަހަރ ގެ ނިޔަލަށް ބަޖެޓ  ހ ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވޭ ބަޖެޓަށްވ ރެވެސް ވަނަ  2021މިއީ މިހާރ  
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ޑ ގެ ނ ދައްކާ އޮތް ނަ އަހަރ  ސޮވްރިން ބޮންއަން. މިލިއަން ރ ފިޔާގައެވ33,848.8ެ ޚަރަދ  ހ ންނާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެނީ  މި ބަޖެޓ ގެ 
އެކ  ޖ މ ލަ ބަޖެޓ  އިތ ރ ވެފައިވީ ނަމަވެސް، ނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސްއަށް ހިނގާނެ ޚަރަދ  ދަށްކ ރަމ ން އަނބ ރާ ދައްކަންޖެހ މާ ބައި

 . ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ އިގައިންސައްތައި  3.3ވްރެޖްކޮށް އެ ތިވާ މިންވަރ  ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް މަމެދ ރާސްތާގައި ދިއ މާ ގ ޅިގެން 

 .ގައި ހިމަނައިފައިވާނެއެވެ  3ބަޖެޓ ގެ އަންދާޒާތައް ޖަދ ވަލ  މެދ ރާސްތާގެ 

 މެދ ާރސްތާގެ ބަޖެޓ  ތަފ ސީލ : 12ތާވަލ  

   އަންދާޒާ 
 (މިލިައން ރ ފިާޔިއން)  2022 2023 2024

    

 ޖ މ ލަ ބަޖެޓ   37,040.2 37,454.5 37,916.1

 ޖ މ ލަ ޚަރަދ   33,848.8 35,035.1 35,657.4
    

 ބޭސްލައިން ބަޖެޓ    36,540.2  36,954.5  37,216.1

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދ    21,121.9  21,914.3  22,584.0

 (ޕެންޝަންއާއެކ ) މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ      10,106.9 10,646.8 10,708.3

 ތަކެއްޗާއި ޚިދ މަތަށް ކ ރާ ޚަަރރ     4,516.3 4,667.3 4,850.0

 ކާރ ންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް ސަރ    2,715.8 2,745.9 2,778.3

 އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ތައް   3,812.2 3,883.7 4,277.1

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ    12,579.8 12,036.8  11,433.6

 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް    7,152.2  7,335.7  6,787.7

 ރ މ ދާ، އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ލޯން ދޫކ ރ ން ހަ    2,218.3  2,263.4  2,368.8

 ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއްކ ން     3,181.2  2,409.1  2,248.2

 އެހެނިހެން ކެޕިޓަލް ޚަރަދ      28.2  28.5  28.8
    

 ނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއެޓިވްސް 500.0 500.0 700.0

 ކައ ންސިލްތަަކށް ދޫކ ރާ ފައިސާ  1,343.1 1,504.8 1,683.8

 

 

ގެ ބަލިމަޑ ކަމާއި ގ ޅިގެން ލިބ ނ  ގެއްލ ންތަކ ން އަރައިގަތ މަށްޓަކައި ދައ ލަތ ން ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މަށް ނަގާފައިވާ ފިޔަވަޅ ތައް،  19-ކޮވިޑ  
ބަޖެޓ ން އެހެން ދާއިރާތަކަށް ޒ ކ ރ މަށްޓަކައި އިގ ތިސާދ  ރިކަވަރކޮށް، ދައ ލަތ ގެ ސިސާސަތ ތައް ތަންފީމެދ ރާސްތާގައިވެސް ދެމެހެއްޓ މަކީ 

 . ދަރަނި އިތ ރ ނ ކޮށް ބަޖެޓ ން ޖާގަ ލިބޭނީ ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރެވޭ މިންވަރަކ ންނެވެ މިއާއެކ ، . ކ ރާ ހޭދައަށް ޖާގަ ލިބިގެންދާނެކަމެކެވެ

ކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރަދ ތައް އެފިޝަންޓ ކޮށް ކ ޑަކ ރެވޭނެފައިވާ ހިސާބ ތަކަކީވެސް މެދ ރާސްތާގައި ޚަފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީގައި ހ ށަހަޅައިމި 
މީގެ ތެރޭގައި ދައ ލަތ ން  .މިގޮތ ން ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަށް އެކި ދާއިރާތަކ ން ފިޔަވަޅ ތައް އަޅަންޖެހެއެވެ . ހިސާބ ތަކަކެވެ ހަދާފައިވާ
މިގޮތ ން، އާސަންދަ ސްކީމަށް ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ން ކ ރެވޭ ހޭދައާއި  .ރަދ ތައްކ ރެވޭ ދާއިރާތަކ ން އެފިޝިއެންސީ ގެންނަންޖެހެއެވެޚަބޮޑެތި 

ޓާއެކ ވެސް ޖެވަނަ އަހަރ ގެ ދައ ލަތ ގެ ބަ 2021. ހޭދަތައް ހިމެނެއެވެ އެކިއެކި ސަބްސިޑި އަދި އެހީތައް ފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ދައ ލަތ ން ކ ރާ
 . މީގެ ތެރެއިން ގިނަ ކަންތައްތަކެއްވަނީ ހ ށަހެޅިފައެވެ

ޚަރަދ  . އެކ ލަވާލެވި މަޝްވަރާކ ރެވިފައިވެއެއެވެއް ކަރ ދާސްތަކެ ނަކ ވެސް ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަށް ގި އެއާލް ސްޓްރެޓެޖީކަސް ފި ދިޔަ ވޭތ ވެ
ތައް އް ކ ރަމ ންދާ ޕޮލިސީތަ އިތ ރަށް ފިޔަވަޅ  އެޅޭނީ ޚަރަދ ގެ ފައިވާ ފިޔަވަޅ ތަކ އިކ ޑަކ ރ މަށް ބަޖެޓ  ކޮންޓްރޯލްކ ރ މަށް އަޅަ
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މެ އެކަށީގެންވާ ވަގ ތ  ނޫން ކަމަށް ންކ ރ މަށް އެ ފަދަ ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ މަށް މި ވަގ ތަކީ އެޑަ ވެސް، ޚަރަދ  ކ މަ ނަ. ވެންނެ ގެށް ބަދަލ ކޮ
ކީ ނަމަވެސް، ޕޮލިސީ ބަދަލ ކޮށްގެންވެސް ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މަ. ލަފާދެއްވާތީ، މި ސްޓްރެޓެޖީގައި ވަކި ކަމެއް ހ ށަހަޅާފައިނ ވާނެއެވެ

 .މި ވަގ ތަށާއި މެދ ރާސްތާގެ ބަޖެޓ ތައް ފައިނޭންސްކ ރ މަށް މ ހިއްމ ކަމެކެވެ

. މ ންނެވެކ ރަން ދަނީ ވަގ ތ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއި މިތައްޔާރ ކ ރ މ ގެ މަސައްކަތްތައް އެނަލިސިސްތައް  އިތ ރ  ޅ ތަކ ގެފިޔަވަ މި
ށް ބިނާކޮށް މި ފިޔަވަޅ ތަކާއި މި ފަދަ އެހެން ފިޔަވަޅ ތައްވެސް މެދ ރާސްތާގައި އަދި މި ކަމާ ގ ޅޭ ސިޔާސަތ  ކަރ ދާސްތަކ ގެ މައްޗަ

 . ތަންފީޒ ކ ރެވޭނެއެވެ

 

އި، ބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރާ ފައިސާ ހިމަނައި ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި ލިކާ ހ ށަހަޅާ ކަންތައްތަ ށް މަރ އިތ ރ ކ  ނީއާމްދަށް އަމްދަނީއާލައިން ސްބޭ
ނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސްއާއި ކައ ންސިލްތަކަށް ގްރާންޓްގެ ގޮތ ގައި ދޫކ ރާ ފައިސާ އަންދާޒާކ ރާ މިންވަރ  ބޭސްލައިން ޚަރަދަށް 

. ވެ މިލިއަން ރ ފިޔާގައެ 10,182.6ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ގެ އޯވަރޯލް ބެލަންސް ހ ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެނީ  2022، މެނ މ ންހި
މިލިއަން  6,896.5އަދި ބަޖެޓ ގެ ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ . އިންސައްތައެވެ 12.4ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީމިއީ 

އަދި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް އެއް މިންވަރެއްގައި ހިފަހައްޓައި، އާމްދަނީ . އިންސައްތައެވެ 8.4ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީމިއީ . ރ ފިޔާގައެވެ
ސައްތަ އަށް ންއި 5.0ސް ން ޕްރައިމަރީ ބެލަ ވަނަ އަހަރ  2023 ،ކަންތައްތައް ތަންފީޒ ކ ރެވިއްޖެނަމަ ތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ އައ  އި

 .ނެއެވެރެވިގެންދާއޯވަރޯލް ޑެފިސިޓާއި ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް ކ ޑަކ  ތިރިކ ރެވި މެދ ރާސްތާގައި

 

 

 މެދ ރާސްާތގެ ބަޖެޓ  ބެެލްނސް : 12 ޗާޓ 

 

 

-ގެ ސިޔާސަތ ތައް ތަންފީޒ ކ ރ މަށާއި ކޮވިޑްނަމަވެސް، ދައ ލަތ   ޔަ ންދިމ ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ ރިކަވަރވަގެ ހާލަތާ ގ ޅިގެން  19-ކޮވިޑް 
ރ ން ތ  މީގެ އި. ތ ރ ވެފައެވެއި ކ ރަންޖެހޭ ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި ފައިނޭންސްކ ރަންޖެހޭ މިންވަރ  ވަނީ  ގެ ރިކަވަރީއަށް 19

ވަނީ ންވަރ ވެސް މި ސްވެށް ފައިނޭންސްކ ރަންޖެހޭގެންދިއ މަށް ރާވައިފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއ ތަކަށް ކ ރާ ޚަރަދައަށް ން ކ ރިނ  ލޯން ދައ ލަތ 
 . އެވެކ ރަން ބޭނ ންވާ މިންވަރ  އިތ ރ ވާނެންސް މިކަމ ގެ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ގެ ޑެފިސިޓް ފައިނޭ .ފައެވެވެރ ތ އި
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ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް އޯވަރޯލް ބެލެންސް ޕީގެ ނިސްބަތުން.ޑީ.ޕްރަމަރީ ބެލެންސް ޖީ ޕީގެ ނިސްބަތުން.ޑ.އޯވަރޯލް ބެލެންސް ޖީ
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މި . ލިއަން ރ ފިޔާ ފައިނޭންސިންގގެ ގޮތ ގައި ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެމި 16,569.0ވަނަ އަހަރަށް ބަލާއިރ ، ޖ މ ލަ  2021
މީގެ . ޑޮލަރ ގެ ސ ކޫކެއް ވަނީ އިޝޫކޮށްފައެވެއެމެރިކާ ލިއަން މި 300.0 ވެރިކޮށްދ  ޑީ މެ.ސީ.އައި މިހާތަނަށް  މަށްޓަކައިފައިސާ ހޯދ 

ވަނަ އަހަރ   2017 ދައ ލަތ ގެ ދަރަނީގެ ހިރާސްތައް ކ ޑަކ ރ މަށްޓަކައިބޭނ ންކޮށްފައިވަނީ  މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  192.0 އިންތެރެ
މިލިއަން ރ ފިޔާ  4,849.7ސަޕޯޓަށް  ބަޖެޓ  މީގެ އިތ ރ ން މަޝްރޫއ ތަކަށާއި . މަށެވެރީފައިނޭންސްކ ރ އިޝޫކޮށްފައިވާ ސޮވްރިން ބޮންޑް 

ޑޯނަރ ންނާއި މަލްޓިލެޓަރަލް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓިޓިއ ޝަންތަކ ން ކޮންސެޝަނަލް ޓަރމްސްގައި ހޯދ މަށް ދަނީ ބޭރ ގެ 
މީގެ ތެރެއިން ބޮޑ  އިންސައްތައަކީ ލޯނ ން ދައ ލަތ ން ކ ރިއަށް ގެންދާ މަޝްރޫއ ތަކަށް ހަމަޖެހިފައިވާ  .މަސައްކަތްކ ރަމ ންނެވެ
 . ފައިނޭންސިންގއެވެ

އަހަރ ގެ  1 މިގޮތ ން . ލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެމި  6,608.4ބޮންޑ  އިޝޫކޮށްގެން -ބިލާއި ޓީ -އްޖޭގެ މާކެޓ ގައި ޓީ ރާ މިއާއެކ 
 ،އިސްތިސްނާކ ރިކ ރ ންއަށް ޢަމަލ ކ ރ ން ( ބ)އަދި ( ރ)، (ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  32ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ މ އްދަތަށް 

ކ ރ  މ އްދަތެއްގެ  އިގ ތިސާދީ ހިރާސްތައް އަދިވެސް މަތިކޮށް ހ ރ މާއި ލިމަޑ ކަމ ން ފ ރިހަމައަށް އަރައިގަނެވިފައި ނ ވ މާއިމިހާތަނަށް މި ބަ
ރޑްރޯ ކ ރި އަދަދ  އަނބ ރާ ދެއްކ މަކީ ދައ ލަތ ގެ ކޭޝް ފްލޯ މެނޭޖްކ ރ މަ ވަނަ  2021އި ށާތެރޭގައި ޕަބްލިކް ބޭންކް އަކައ ންޓްގެ އޯވަ

 އަހަރަށް  1އިތ ރ  ވަނީ ން ހ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީސްނާ ތިސްއިމި  ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ދަތިތަކާ ކ ރިމަތިވެދާނެ ކަމެއްކަމ ން،އަހަރ ގެ 
މީގެ އިތ ރ ން ދައ ލަތ ން ކ ރިއަށް ގެންދަމ ންދާ ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތައް ޕްރަވައިޓައިޒްކ ރ މ ގެ . އިތ ރ ކޮށްދީފައެވެ

 . މިލިއަން ރ ފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެ 462.6ކ ން މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތްތަ

ލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދަންޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭއިރ ، މި 15,428.8ވަނަ އަހަރ  ފައިނޭންސިންގގެ ގޮތ ގައި  2022މެދ ރާސްތާއަށް ބަލާއިރ ، 
ވަނަ އަހަރ  ފައިނޭންސިންގގެ ގޮތ ގައި  2024އަދި . ން ރ ފިޔާގައެވެލިއަމި 12,337.2ވަނަ އަހަރ  މި އަދަދ  ހ ންނާނީ  2023

ވެފައިވަނީ ނާ މެދ ރާސްތާގެ ޑެފިސިޓް މައިގަނޑ  ގޮތެއްގައި ބި .ވެމިލިއަން ރ ފިޔާ ހޯދަންޖެހޭނެކެމަށް އަންދާޒާކ ރެއެވެއެ 12,268.7
ރާނީ މްބޮޑެތި އ ފައިވާ ގިނަ މަޝްރޫއ ތައް ހިނގަންފަށައި ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ން ލޯނ ން ހިންގަން ރާވައި 2021ވަނަ އަހަރާއި  2020

އެހެންކަމ ން މި މަޝްރޫއ ތަކަށް މިހާތަނަށް . ށް ކ ރާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ ޚަރަދ  އިތ ރ ވާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެ މަޝްރޫއ ތަކަ ތަރައްގީގެ
 . ލ ވި މިނެއްގައި ހިނގަމ ންދާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެއެވެމެދ ރާސްތާގައި ހަ ސްވެގެ ޑިސްބަރސްމަންޓްދައ ލަތ ން ހޯދައިފައިވާ ލޯނ  

ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންޓް އޯވަރޑްރޯކޮށްފައިވާ މިންވަރ  އަނބ ރާ ދައްކަން  ފައިނޭންސްކ ރަންޖެހޭ މިންވަރ ގެ ތެރޭގައި ވަނަ އަހަރ  2022
. އަނބ ރާ ދެއްކ މަށް ހިނގާނެ މިންވަރ  ހިމެނެއެވެ ވަރ  ބާކީ ނ ދެއްކިވާ މިން ގައި އިޝޫކ ރި ސޮވްރިން ބޮންޑްގެ  2017އާއި ދާ ހޭދަ

ރޑްރާފްޓް އަނބ ރާ ދެއްކ މަށް  ބިލިއަން ރ ފިޔާ ރީފައިނޭންކ ރަންޖެހޭނެކަމަށް  1މިގޮތ ން ޕަބްލިކް ބޭންކް އެކައ ންޓް އޯވަ
އިން ފެށިގެން  2022 ތައްރިއަޑްގެ މ އްދަތ އައިގެ ދަށ ން ލިބިފައިވާ ގްރޭސް ޕީ.އެސް.އެސް.ހަމައެހެންމެ ޑީ. އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ

ދި މިއާއެކ  ފައިނޭންސްކ ރަންޖެހޭ ޖެހޭ މިންވަރ  އަލޯނ ތައް އަނބ ރާ ދައްކަން ބޭރ ގެއިން ފެށިގެން  2022މާ ގ ޅިގެން ން ފެށ ހަމަވާ
 . އިތ ރ ވާނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާނެއެވެ މިންވަރ 

ވަނަ އަހަރ   2024އާއި  2023މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ  އަދި  200ވަނަ އަހަރ   2022ކައި ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށްޓަ
އަދި ތާވަލ  . މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރ ގެ ބޮންޑް ނ ވަތަ ސ ކޫކ  އިޝޫކ ރ މ ގެ މަސައްކަތް ކ ރިއަށް ގެންދާނެއެވެ 150ކޮންމެ އަހަރަކ  

ބޮންޑ  އިޝޫކޮށްގެންނާއި އެހެނިހެން ގޮތްގޮތ ން -ބިލާއި ޓީ-ސް ރާއްޖޭގެ މާކެޓ ން ޓީގައި ހިމަނައިފައިވާގޮތަށް ކޮންމެ އަހަރަކ ވެ 13
 .ދައ ލަތަށް ފައިނޭންސިންގ ހޯދަންޖެހޭނެއެވެ

 އިގަނެ ށަގައި ފަ ރޭއަހަރ ގެ ތެ  މިސައްކަތް މަ ގެމ ޕްރައިވަޓައިޒްކ ރ  އްކ ންފ ނިތައިތ ރ ން މިހާރ  ކ ރިއަށް ގެންދާ ސަރ ކާރ  ހިއްސާވާ ގެ މީ
 .ލިއަން ރ ފިޔާގެ ފައިނޭންސް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރެވެއެވެމި 771އަހަރަކ   ށްވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތަ 2023އަދި  2022
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 މެދ ާރސްތާަގއި ަބޖެޓ  ފަިއނޭންސްކ ަރން ާރވާ ގޮތް : 13 ތާވަލ 

   އަންދާޒާ    

 (މިލިައން ރ ފިާޔިއން)  2021 2022 2023 2024
        

  

 ލަ ފައިނޭންސިންގ ބޭނ ންވާ މިންވަރ  ޖ މ   16,569.0 15,428.8 12,337.2 12,268.7
      

12,161.1 455.9,11  13,772.2 084.0,16  ޖ މ ލަ ދަރަނި ނަގާ މިންވަރ      

 ބޭރ ގެ ލޯނ         4,849.7 5,894.2 5,306.7 5,058.7

 ސ ކޫކ / ބޮންޑ         4,626.0 3,084.0 2,313.0 2,313.0

 ހ ރި ފައިސާ ބޭނ ންކ ރ ން  އި ގަފަންޑ ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް        - 771.0 - -

 ބޮންޑ  އަދި އެހެނިހެން -ބިލް، ޓީ-ޓީ: ރާއްޖޭގެ މާކެޓ ން       6,608.4 4,794.1 3,836.2 4,789.4
      

 ޕްރައިވަޓައިޒް ކޮށްގެން ލިބޭ    462.6 771.0 771.0 -
      

 (ނެޓް)ނިހެން ގޮތްގޮތ ން އެހެ    22.4 114.6 110.3 107.6

 
 
 ކ ރ މަށް ާރވާ ގޮތް ްނސްއި ަފއިނޭމެދ ރާސްާތގަ: 13 ޗާޓ 

 
 
 

ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ މަށްޓަކައި ފައިނޭންސްކ ރަންޖެހ ނ   2020ގެ ބަލިމަޑ ކަމ ގެ ހާލަތާ ގ ޅިގެން  19-ކޮވިޑް 
ފައިވާ ގޮތަށް ދައ ލަތ ގެ މަތީގައި އަންދާޒާކޮށްމިއާއެކ  . ދަރަނި ވަނީ ބޮޑ ތަނ ން އިތ ރ ވެފައެވެ  މިންވަރ  އިތ ރ ވެފައިވާތީ، ދައ ލަތ ގެ

ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ގެ ޑައިރެކްޓް ދަރަނި ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ  2021އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް ދެމެހެއްޓިއްޖެނަމަ، 
 125.2ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީރ ކާރ ން ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ދަރަނި ހިމަނައިގެން މި އަދަދ  ހ ންނާނީ އަދި ސަ. އިންސައްތައިގައެވެ 108.5

ވަނަ އަހަރ  ދައ ލަތ ގެ  2023މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި ކ ރިއަރާ މިންވަރ  ދަށްކ ރެވި  މީގެ އިތ ރ ން .އިންސައްތައިގައެވެ
މިއީ މެދ ރާސްތާގައި ދައ ލަތ ގެ  .އަންދާޒާކ ރެވެއެވެއިންސައްތައަށް ދަށްކ ރެވޭނެކެމަށް  104.7 ގެ ނިސްބަތ ންޖީޑީޕީޑައިރެކްޓް ދަރަނި 

 .ކަމަށް ބެލެވޭތީއެވެދަށްވާނެ އިތ ރ ވަމ ންދާ މިންވަރަށްވ ރެ  ޖީޑީޕީނޮމިނަލް  ދަރަނި ކ ރިއަރާ މިންވަރ 

 .ގެ ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނ ގައި ތަފ ސީލ ކޮށްފައިވާނެއެވެދައ ލަތ ގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީއާބެހޭ މައ ލޫމާތ  ދައ ލަތ ގެ ދަރަނީ
 
 

16,569.0 

15,428.8 

12,337.2 

12,268.7 

 -  2,000.0  4,000.0  6,000.0  8,000.0  10,000.0  12,000.0  14,000.0  16,000.0  18,000.0  20,000.0

2021

2022

2023

2024

މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ބޭރުގެ ލޯނު ސުކޫކު/ ބޮންޑު  ފްގެ ފައިސާ ބޭނުންކުރުން.ޑީ.އެސް ބޮންޑު އަދި އެހެނިހެން-ބިލް، ޓީ-ޓީ ޕްރައިވަޓައިޒް ކޮށްގެން ލިބޭ (ނެޓް)އެހެނިހެން ގޮތްގޮތުން 
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 މެދ ރާސްާތގެ ދަަރނީގެ އަްނދާޒާ : 14ޗާޓ  

 
 
 

 އަދި ަދރަިނ އިތ ރ ވާ ރޭޓ   ޖީޑީޕީނޮމިނަލް : 15ޗާޓ  

 
 

 

ބައެއް ހާލަތްތަކަށް ބަލައި، އެފަދަ  ބަދަލ ވެދާނެއަދި ޚަރަދ   މި ބައިގައި އަލިއަޅ ވާލައިފައިވާނީ އަންދާޒާކޮށްފައިވާގޮތަށް އާމްދަނީ 
މި އެނަލިސިސްގައި ބޭސްލައިންގެ ގޮތ ގައި ބަލައިފައިވާނީ . ކ ރާނެ އަސަރ ތަކަށެވެ  އި ދަރަންޏަށްހާލަތްތަކ ގައި ދައ ލަތ ގެ ޑެފިސިޓާ

 . މަތީގައި ހ ށަހަޅާފައިވާ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދ ގެ އަންދާޒާތަކެވެ

އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދ ގެ އަންދާޒާތަކަށް އަތ ވެދާނެ  އިއެއީ ފަތ ރ ވެރިކަމާ. ނަލިސިސްގައި ތިން ބަޔަކަށް އަލިއަޅ ވާލާފައިވާނެއެވެމި އެ
ކަމަށް ބަލާފައިވާ ބައިގެ ސަބަބ ން ދައ ލަތ ގެ ސިނާރިއޯގައި ބަދަލ  އަންނާނެ  އެ ކޮންމެ ސިނާރިއޯއެއްގައި ބަލާފައިވާނީ . ބަދަލ ތަކަށެވެ

 .ށް ކ ރާނެ އަސަރަށެވެއަދި ދަރަންޏަ  ފިސިޓްޑެ
 

 ސެންސިޓިވިޓީ ެއނަލިސިްސގެ ސިާނރިއޯތަކ ގެ ެއސަމްްޕޝަންަތއް : 14ތާވަލ  

   ވޭރިއަބަލް 
    

 1ސިނާރިއޯ  ބެޑްނައިޓްސް ޒިޔާރަތްކ ރާ އަދަދ  އަދި ފަތ ރ ެވރިން

 2ސިނާރިއޯ  ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސް 

 3ސިނާރިއޯ  ޚަރަދ 
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ނ ސީދާ ގޮތ ން ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަސަރ ކ ރާ  ނާއިސިދާ ގޮތ ން އަދަދާއި ބެޑްނައިޓްސްއަކީފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ 
ރެ ގިނައިން ނ ވަތަ މަދ ން ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން އެހެންކަމ ން ބޭސްލައިން އަންދާޒާކ ރ މަށް ލަފާކ ރި އަދަދަށްވ . ކަމެކެވެ

 . ޒިޔާރަތްކޮށްފިނަމަ ބޭސްލައިން އާމްދަނީއަށްވ ރެ އާމްދަނީ ގިނަވ ން ނ ވަތަ މަދ ވ ން އެކަށީގެންވެއެވެ

 ސްގައި ބަލާފައިވާނީބޭސްލައިން ކޭސްގެ އިތ ރ ން ބެސްޓް ކޭސް އަދި ވަރސްޓް ކޭއަދަދާއި ބެޑްނައިޓްސްގެ ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެ 
ގެ ސަބަބ ން ސީދާ އަސަރ ކ ރާނެ ދާއި ބެޑްނައިޓްސް ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަ. ށެވެދ ރާސްތާގެ އިގ ތިސާދީ އަންދާޒާގެ ސިނާރިއޯތަކަ މެ

ރިކަމ ގެ އަދި ފަތ ރ ވެ. ގްރީން ޓެކްސް، އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާރޖް އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީއެވެ ،އާމްދަނީތަކަކީ ޓީޖީއެސްޓީ
ގެ ކ ރިއަރާ މިންވަރަށް ބިނާވާ އާމްދަނީތަކަށް ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ ތިސާދ ގެ އެންމެ މ ހިއްމ  ސިނާއަތްކަމަށްވ މާއެކ ، އިގ ތިސާދ  ދާއިރާއަކީ އިގ  

. ޓެކްސްއެވެ ޕަޓީޕްރޮ އަދި ނަސްޒްބި ޓީ އަދި ނ ސީދާކޮށް އަސަރ ކ ރާނެ އާމްދަނީތަކަކީ ޖީޖީއެސް. ސަބަބ ން ނ ސީދާކޮށް އަސަރ ކ ރާނެއެވެ
އެހެންކަމ ން  އެވެ.އިންސައްތަ ހިއްސާކ ރެ 50ވަނަ އަހަރ  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކ ރާ ބޭސްލައިން އާމްދަނީގެ  2022 އާމްދަނީގެ ބާވަތްތަކ ން މި

ނީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ލަ އާމްދައަންނަ ކޮންމެ ބަދަލަކީ ޖ މ  އި ބެޑްނައިޓްސްއަށްފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތްކ ރާނެކަމަށް ލަފާކ ރެވޭ އަދަދަށާ
 .އަސަރ ކ ރާނެ ކަމެކެވެ

އަދި ( ބެސްޓް ކޭސް )އިތ ރ ވ މ ން  ދި ބެޑްނައިޓްސްވާނީ ބޭސްލައިންއަށްވ ރެ ފަތ ރ ވެރިން އަ އިސިނާރިއޯގައި ބަލާލައިފަ މި
 އަދި ބަޖެޓ  ހިލޭ އެހީ އާއިއާމްދަނީ ގެ  2022( ވަރސްޓް ކޭސް)ދަށްވ މ ން އަދި ބެޑްނައިޓްސް ބޭސްލައިންއަށްވ ރެ ފަތ ރ ވެރިން 

ންގެ އަދި ބެޑްނައިޓްސްގެ އަދި ޚަރަދަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް ނ ގެނެސް، ހަމައެކަނި ފަތ ރ ވެރި. ބެލެންސްއަށް އަތ ވެދާނެ ބަދަލ ތަކަށެވެ
 .ފެނިގެންދާނެއެވެއިން  15 ވަލ ބެލެންސްއަށް އަންނާނެ ބަދަލ  ތާ  ޓ އަދި ބަޖެ އާއި ހިލޭ އެހީމިންވަރަށް އަންނާނެ ބަދަލަށް ބިނާކޮށް އާމްދަނީ

 .ވާނެއެވެއެ ގައި  16 ތާވަލ   ށް އަންނާނެ ބަދަލ ތައްޏަޑެފިސިޓް އަދި ދަރަން މެދ ރާސްތާގައި ސިނާރިއޯގައި 3ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ އަދި 

 

 ކަށް އަތ ެވާދނެ ބަދަލ ަތއް ކ  އާްމދަީނގެ އަްނދާޒާތައެއަތ ެވދާނެ ަބދަލާ  ފަތ ރ ެވރިން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަަދދަށް ގައި 2022: 15ތާވަލ  

   ބޭސްލައިން  ކޭސް  ބެސްޓް ކޭސް  ވަރސްޓް
    

 އަދަދ  ފަތ ރ ެވރިންގެ 1,487,124 1,612,088 1,365,566

 ދ ވަސް ހޭދަކ ރާ އެވްރެޖްކޮށް 6.5 6.5 6.5

 ބެޑްނައިޓްސް  9,673,759 10,421,490 8,955,261
  

   މިލިއަން ރ ފިޔާއިން 
  

 ޓީޖީއެސްޓީ 4,486.9 4,897.4 4,100.1

 ގްރީން ޓެކްސް 823.3 892.7 757.3

 އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗަރޖް 528.2 578.0 480.6

 ފީ އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް 533.5 583.8 485.4

 ޖީޖީއެސްޓީ  2,589.2 2,747.4 2,499.4

 ޓެކްސް  ނަސް އަދި ޕްރޮޕަޓީޒްބި 2,656.7 2,764.7 2,586.9
    

 ލަ މ  ޖ   11,617.8 12,464.0 10,909.8
        

,22  އާއި ހިލޭ އެހީ އާމްދަނީ 23,666.1 24,672.1 810.8

 ޚަރަދ  33,848.8 33,848.8 33,848.8

 ޖެޓް ޑެފިސިޓް ބަ 10,182.6- 9,239.7- 11,038.0-

 ގެ %(ޖީޑީޕީދަރަނި ) 108.1 96.9 117.0
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 ށް ކ ރާނެ އަަސރ  ޏަދަަރންޑެފިސިޓް ައދި މެދ ރާސްާތަގއި އަތ ވެާދނެ ބަދަާލއެކ   ްސއަށްއި ބެޑްަނއިޓްފަތ ރ ވެިރން ޒިޔާރަތްކ ރާ އަަދދަށާ: 16ތާވަލ  
  މިލިއަން ރ ފިޔާ() އޯވަރޯލް ބެލެންސް  ގެ %(ޖީޑީޕީދަރަނި )

  ބޭސްލައިން ބެސްޓް ކޭސް ވަރސްޓް ކޭސް ބޭސްލައިން ބެސްޓް ކޭސް ކޭސް  ވަރސްޓް
        

117.0 96.9 108.1 -11,038.0 -9,239.7 -10,182.6 2022 

116.0 91.1 104.7 -9,487.2 -7,008.4 -8,331.2 2023 

117.2 87.4 103.4 -9,733.0  - ,6 389.1 -8,285.1 2024 

 

 

 .ވާ ކަމެކެވެމިންވަރަށްވ ރެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވ މަކީ އެކަށީގެން  ށްފައިވާބޭސްލައިންގައި ޚަރަދ  ހިނގާނެކަމަށް ލަފާކޮ އަހަރ ގެ ވަނަ 2022
ނޑ   ންއިބޭސްލަ ގެ  19-ކޮވިޑް .ޚަރަދ  އިތ ރ ވ މެވެ އަށް ކ ރާ ޕީއެސްއައިޕީސަބަބަކީ އެއް ޚަރަދަށްވ ރެ ޚަރަދ  އިތ ރ ވެދާނެ މައިގަ

ވަނަ އަހަރ   2021ވަނަ އަހަރާއި  2020 ،ދަތ ރ ފަތ ރަށާއި ސަޕްލައި ޗެއިން އަށް ކ ރިމަތިވި ގޮންޖެހ ންތަކާއެކ  2020ސަބަބ ން 
 2022 ކ ގެ މަސައްކަތްތައް ހަލ ވިކަމާއެކ  ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވެނީމަޝްރޫއ ތަ  ވ މާއެކ  މި. ފައެވެހިވަނީ މަޑ ޖެފަށާފައިވާ ޕީއެސްއައިޕީ 

ށް ގެ ނިޔަލަ 2021ބޮޑެތި އ މްރާނީ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތަކ ގެ ތައްޔާރީ މަސައްކަތްތައް މީގެ އިތ ރ ން . ވަނަ އަހަރާއި މެދ ރާސްތާގައެވެ
އާއި  2022މި މަޝްރޫއ ތަކ ގެ ޑިސްބަރސްމަންޓްގެ ބޮޑ ބައި ހިނގަން ފަށާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެނީ  ތީ ނިމޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވޭ

 ފަށައިފިނަމަ ކެޕިޓަލް ޚަރަދ  މި މަޝްރޫއ ތައް މިހާރ  އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވ ރެ ހަލ ވިކޮށް ހިނގަން  ނަމަވެސްމެދ ރާސްތާގައެވެ. 
އަންދާޒާކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވ ރެ މެދ ރާސްތާގައި ތާވަލ ގައި ވާނީ  ތިރީގައިވާ ދެ. ދަރަނި އިތ ރ ވާނެއެވެޑެފިސިޓް އަދި އިތ ރ ވެ 

 . ނެ ބަދަލެވެ އަންނާ ޏަށްން ޓް އަދި ދަރަ ޑެފިސި އިތ ރ ވެއްޖެނަމަ އިންސައްތައިން  50އަދި  އިންއިންސައްތަ 25ރަދ  ޕީއެސްއައިޕީ ޚަ

 (މިިލއަން ރ ފިާޔއިން)ޚަަރދަށް އަތ ވެާދނެ ބަދަލ  ގައި  2022: 17 ތާވަލ 

   ބޭސްލައިން  އިތ ރ ވ ން %25 ޕީއެސްއައިޕީ އިތ ރ ވ ން %50 ޕީއެސްއައިޕީ
   

 

 އާއި ހިލޭ އެހީ އާމްދަނީ 23,666.1 23,666.1 23,666.1

 ޚަރަދ  33,848.8 35,727.9 37,424.9

 ސްއައިޕީ ޕީއެ   7,152.2 8,940.3 10,728.3
    

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް 10,182.6- 12,061.8- 13,940.9-

 (% ގެޖީޑީޕީ) ދަރަނި 108.1 110.4 112.7

 ށް ކ ރާނެ އަަސރ  ޏަންކ  ެމދ ާރސްާތގައި ޑެިފސިޓް ައދި ދަރަ އެށް އަތ ވެދާެނ ބަދަލާޕީއެސްައއިޕީއަ : 18ތާވަލ  

 ރ ފިޔާ(މިލިއަން ) އޯވަރޯލް ބެލެންސް  ގެ %(ޖީޑީޕީދަރަނި )
 

 %50  ޕީއެސްއައިޕީ
 އިތ ރ ވ ން 

 %25ޕީއެސްއައިޕީ 
 އިތ ރ ވ ން 

 ބޭސްލައިން
    ޕީއެސްއައިޕީ 

 އިތ ރ ވ ން 50%
 %25ޕީއެސްއައިޕީ 

 އިތ ރ ވ ން 
 ބޭސްލައިން

 
        

112.7 110.4 108.1 13,940.9 -12,061.8 -10,182.6 2022 

112.8 7.108 104.7 -12,186.0 -10,258.6 -8,331.2 2023 

114.1 108.7 103.4 -11,851.9 -10,068.5 -8,285.1 2024 

 

 

 އިތ ރ ކ ރ މަށް  މިލިއަން ރ ފިޔާއަކީ އާމްދަނީ 1,394.6ގެ ތެރެއިން އާއި ހިލޭ އެހީ ވަނަ އަހަރ  ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރާ އާމްދަނީ 2022
 ގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ ކަންކަން،ކ  ހަރ ތައަތ  އިފާ. އާމްދަނީއެވެ އަންދާޒާކ ރާ ލިބޭނެކަމަށް ތ ރަށްއި ކަންކަމ ން އައ  ހ ށަހަޅާ

އަންދާޒާކ ރާ  މަސައްކަތް ނ ހިނގ މ ގެ ސަބަބ ން ށްރޭވިފައިވާ ގޮތަ ،ސްވ މާއިއް ލަމަސައްކަތްތައިދާރީ  އި،ހާލަތާ ތިސާދީގައ މ ގެ އިގ  
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ވާ މިންވަރަކ ން ސް އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ އައ  ކަންކަން ރާވައި ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައި ލަ ގައިބަޖެޓ  .ފައިނ ވެއެވެވިރެ ތަށް ތަންފީޒ ކ ގޮ
އި ފަސިނާރިއޯގައި ބަލާލައި  އެހެންކަމ ން މި  ވެ.ކަމެކެ ނާދިރ   ލިބ މަކީމި ކަންކަމ ން އާމްދަނީ އެ އަހަރ  ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރިވަރަށް 

އިންސައްތަ  50ލިބޭނެކަމަށް ހ ށަހަޅާ އާމްދަނީގެ  އިތ ރަށް ކަންކަމ ން އައ  ހ ށަހަޅާ އިތ ރ ކ ރ މަށް ވަނަ އަހަރ  އާމްދަނީ 2022ނީ ވާ
 .ބެލެންސްއަށް އަންނާނެ ބަދަލަށެވެ ހާލަތެއްގައި ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އަދި ބަޖެޓ  އާމްދަނީ އެއްވެސްވަރަކަށް ނ ލިބޭ ނ ލިބ ން އަދި މި

އްޖެނަމަ ޑެފިސިޓް އަދި ނ ލިބި އާމްދަނީއަންދާޒާކޮށްފައިވާ  ލިބޭނެކަމަށް ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސްއިން ސްތާގައި މިހާރ ދި މެދ ރާއަ
 .ށް ކ ރާނެ އަސަރ  ތިރީގައިވާ ތާވަލ ން ފެނިގެންދާނެއެވެޏަން ދަރަ

 ބަދަލ ން ޑެިފސިޓް އަދި ދަރަްނޏަށް ކ ރާނެ ައސަރ   ގައި ނިއ  ެރވެނިއ  މެޝަރސްއިން ލިބޭ އާްމދަީނއަށް އަްނނަ 2022: 19ތާވަލ  

 އެއްކޮށް  ސްމެޝަރ ރެވެނިއ  ނިއ 
 ރިއަލައިޒްނ ވ ން 

 އެއްބައި ގެސްމެޝަރ ރެވެނިއ  ނިއ 
 ރިއަލައިޒްވ ން

 )މިލިއަން ރ ފިޔާއިން(  ބޭސްލައިން

    

 މެޝަރސް ރެވެނިއ  ނިއ  1,394.6 697.3 0.0

 އާއި ހިލޭ އެހީ ދަނީއާމް 23,666.1 22,968.9 22,271.6

 ޚަރަދ  33,848.8 33,848.8 33,848.8

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް 10,182.6- 10,879.9- 11,577.2-

 (% ގެޖީޑީޕީ) ދަރަނި 108.1 109.0 109.8

 

 

 ރ  ައސަ ކ ރާނެ ށްޏަ ންަދރަ އަދި ޑެފިސިޓް ކ  ެމދ ާރސްާތގައި އެއަތ ެވދާނެ ަބދަލާ ައށްެމޝަރސް އ ރެެވނި އ ނި: 20ތާވަލ  
  މިލިއަން ރ ފިޔާ() ޑެފިސިޓް ގެ %(ޖީޑީޕީދަރަނި )

އެއްކޮށް 
 ރިއަލައިޒްނ ވ ން 

އެއްބައި 
 ރިއަލައިޒްވ ން

 ބޭސްލައިން
އެއްކޮށް 

 ރިއަލައިޒްނ ވ ން 
އެއްބައި 

 ރިއަލައިޒްވ ން
 ބޭސްލައިން

 
        

109.8 109.0 108.1 -11,577.2 -10,879.9 -10,182.6 2022 

108.4 106.2 104.7 -10,423.8 -9,377.5 -8,331.2 2023 

107.5 103.6 103.4 -9,073.4 -8,679.2 -8,285.1 2024 

 

 

ނޑ  ހިރާސްތަކާއި އެ ހިރާސްތައް ކ ޑަކ ރ މަށް  ކޮށްފައި އެ ތިރީގައި ފާހަގަ ވަނީ މެދ ރާސްތާގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީއަށް ހ ރި މައިގަ
 .މ ންދާ ނ ވަތަ ކ ރިއަށްއޮތް ތަނ ގައި އެޅިދާނެ ފިޔަވަޅ ތަކެވެއަޅަ

o  ްއަށް ވެކްސިން ދެވޭ މިންވަރ  ދަށްވ މާ  19-ންވަރ ގައި ކޮވިޑްދ ނިޔޭގެ ފެގެ އައ  ވޭރިއަންޓްތައް ފެތ ރ މާއި  19-ކޮވިޑ

ތައް ހ ޅ ވާލ މާއި ރައްކާތެރިކަމ ގެ ގެ ސަބަބ ން ގައ މ ތަކ ން ބޯޑަރ  އަދި މީ . ންވަރ  ދަށްވ ންމި ކ ރެވޭ ކޮންޓްރޯލް  19-ގ ޅިގެން ކޮވިޑް
ދަތ ރ ފަތ ރ ގެ  ންބ ބަސް އެއަރލައިންތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކ ގެ ސަވެޑަރ ތައް ހ ޅ ވާލި ނަމަބޯ .ފިޔަވަޅ ތައް ނެގ ން ލަސްވ ން
 . މީގެ ސަބަބ ން ރާއްޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަމާއި އިގ ތިސާދ ގެ ރިކަވަރީ މަޑ ޖެހ ން .މާކެޓ ގެ ރިކަވަރީ ލަސްވ ން

o  ްޓަކައި އާބާދީގެ ބޮޑ  ބަޔަކަށް ކޮވިޑްކ ރ މަށްރ  ކޮންޓްރޯލްފެތ ރޭ މިންވަ 19-ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑ-

ގެ  19-ކޮވިޑް .ންޅ އެ ފިޔަވަޅ ތައް  ންޖެހޭޅަކޮށް ކޮންޓްރޯލް ކ ރ މަށް އަމިންވަރ  މޮނިޓަރ ރޭގެ ވެކްސިން ދިނ މާއި ބަލިފެތ   19
ދަތ ރ ފަތ ރަށް . ދެމެހެއްޓ ން ޖެރާއް ލިސްޓ  ގައިސޭފް ޓްރެވަލް މ ންދާ ރެކ ން މިހާރ  ނެ ތަމ އ ގަ  ނަދަށްކޮށް ދ ނިޔޭގެ ގި އްކޭސްތަ

ފަތ ރ ވެރިން . ގާއިމ  ކ ރ ން "ޓްރެވަލް ބަބަލް"ކ ރާ ގައ މ ތަކާއެކ   ލ އިފަސޭހަ ކޮށްދިނ މަށްޓަކައި ރާއްޖެއަށް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތް
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 ނަށް ފަތ ރ ވެރިން. އަންނަ ބޮޑެތި ގައ މ ތަކާއެކ  ސީދާ ފްލައިޓްތައް ގާއިމ ކ ރ މާއި ރާއްޖެއަށް ދަތ ރ ކ ރާ ފްލައިޓްތައް އިތ ރ ކ ރ ން
ޖޭގެ ފަތ ރ ވެރިކަން ރާއް ންޑް ވަން ރިސޯޓް ކޮންސެޕްޓް"()"ވަން އައިލެ އިން ރައްކާތެރި މަންޒިލެއްގެ ގޮތ ގައި 19-ކޮވިޑް 

 .ކ ރ ން އިސްތިހާރ 

o  ްގެ ސަބަބ ން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ  19-ކޮވިޑް . ކޮންޓްރޯލް ނ ކ ރެވި އިގ ތިސާދ  ހ ޅ ވާލ ން ލަސްވ ން 19-ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑ

އިވާ ގެއްލ މ ގެ ސަބަބ ން ވިޔަފާރީތަކ ން އިގ ތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އަލ ން ހ ޅ ވާލައި ފ ޅާ ކ ރ މަށް ދަތިތަކާ އަށް ކ ރިމަތިވެފަ
ގެ ސަބަބ ން އިގ ތިސާދ  ދަށްވެފައިވާ  19-ކޮވިޑް .ވިޔަފާރީތައް ހ ޅ ވާލ މަށްޓަކައި ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސިން ހަމަނ ޖެހ ން. ކ ރިމަތިވ ން

 .އިތ ރ  ލޮޅ މެއް އެރ ންށް ހާލަތެއްގައި އިގ ތިސާދަ

o   ްވެދިނ މަށް ވިޔަފާރީތަކަށް ލޯނ  އެހީ އިގ ތިސާދ ގެ ރިކަވަރީއަށް އެހީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމ ނ 

ބޭނ ންވާ ލޯނ   ދައ ލަތ ގެ ހިއްސާވާ މާލީ ކ ންފ ނިތަކ ން އިގ ތިސާދ  ސްޓިމިއ ލޭޓ  ކ ރ މަށް. ދިނ މަށް މަގ ފަހިކޮށްދިނ ން
ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ންނާއި ބަޖެޓ ގެ ބޭރ ން ވިޔަފާރީތަކަށް ބޭނ ންވާ ފައިނޭންސިންގ ހޯދ މަށް . ލ ކަން ދިނ ންމާފޯރ ކޮށްދިނ މަށް ސަ

ނ ވާ ' ކްރައ ޓް އައ ޓް'ދައ ލަތ ން ރާއްޖޭގެ މާލީ ބާޒާރ ން ދަރަނި ނަގާއިރ  ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ ގެ ކްރެޑިޓް . ކޮށްދިނ ން މަގ ފަހި 
 . މިންވަރެއްގައި ބެހެއްޓ ން

o  ްއި ކަސްޓަމަރ ން ލަވާކަމ ގެ ބޮޑެތި ޑެސްޓިނޭޝަން ތަކ ން ބޯޑަރ ތައް ހ ޅ ދ ނިޔޭގެ ފަތ ރ ވެ ވެހާލަތ  ރަނގަޅ  ގެ 19-ކޮވިޑ

ފަތ ރ ވެރިން އަދަދ  އިތ ރ ވިނަމަވެސް ނިސްބަތ ން  ބަބ ންމީގެ ސަ . ގެނައ މަށް އަގ  ދަށްކޮށް ޕްރައިސް ކޮމްޕެޓިޝަން އިތ ރ ވ ން
އާމްދަނީ . ޓެކްސް އަދާކ ރ މ ގެ މ އްދަތ  ލަސްކ ރ ން ނ ވަތަ ޓެކްސް ދައްކާ ފަރާތްތަކަށް ލ އި ތަކެއް ދިނ ން. ލިބޭ އަމްދަނީ ދަށްވ ން 

 .ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކ ރާ އަދަދ  ނ ލިބ ން  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި. އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ށަހަޅާ ކަންކަން ތަންފީޒ  ނ ކ ރެވ ން

o  ްމިގޮތ ން ވެލާނާ . ފަތ ރ ވެރިންގެ އަދަދ  އިތ ރ ކ ރ މަށް ހ ރި އިންސްވެސްޓްމަންޓްތައް ކ ރ ނ

ޕްރޮމޯޝަން ފ ޅާ  ފަތ ރ ވެރިކަންރ މަށް ފަތ ރ ވެރިން ޒިޔާރަތް ކ ރާ އަދަދ  އިތ ރ ކ . އެއަރޕޯޓ ގެ މަޝްރޫއ  އަވަހަށް ނިންމ ން
ފަތ ރ ވެރިކަމ ގެ އިތ ރ ން އެހެނިހެން އިގ ތިސާދީ ހަރަކާތްތައް އިތ ރ ކޮށް  .ކ ރ މާއި ރާއްޖެއަށް ދަތ ރ ކ ރާ ފްލައިޓައް އިތ ރ ކ ރ ން

އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ މަށް . ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ންކ ރ މަށް އެޅޭނެ ދަށްވާ ހާލަތ ގައި ޚަރަދ  ކ ޑަ  ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ.  އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ ން
ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ ފައިސާ . ހ ށަހަޅާ ކަންކަމ ން ލިބޭ އާމްދަނީ ގެ އަންދާޒާ ހާސިލ  ކ ރެވޭނެ މިންވަރެއްގައި ބެހެއްޓ ން

 .ހާސިލ  ވެވޭނެ މިންވަރެއްގައި ބެހެއްޓ ން

o   ިގާނޫނާއި ބަޖެޓ  ފާސްކ ރާ ފަހ ން : މިސާލ . ތައް އިތ ރ ވ ންޚަރަދ އަންދާޒާ ކ ރި މިންވަރަށް ވ ރެ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ގައ

ކޯޓ ގައި  ،ތަކެއް ކ ރަންޖެހ ންޚަރަދ   އިތ ރ އެއްގެ ސަބަބ ން ތައް އިތ ރ ވ ން، ކާރިސާޚަރަދ ސިޔާސަތ ތަކަށް ގެންނަ ބަދަލ ތަކ ން 
 ތައް ސަރ ކަރ  ހިއްސާވާ ކ ންފ ނި ،ގެއްލ މ ގެ ބަދަލ ގައި ބޮޑ  އަދަދެއް އަދާކ ރަން ޖެހ ން މާލީ ބ ންހިނގަމ ންދާ މައްސަލައެއްގެ ސަބަ

އަދާ ( ޕެންޑިންގ ބިލްސް) ޚަރަދ  ކ ރީ އަހަރ  ތަކ ގައި ހިނގާފައިވާ ރިކޯޑ  ނ ކ ރެވޭ  ،ތައް އިތ ރ ވ ންޚަރަދ ކ ރަންޖެހޭ ހިންގ މަށް 
  .ކ ރަން ޖެހ ން



2024 - 2022 ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާން |  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް  45  

o   ކޮންޓިންޖަންސީ  ތައް ހަމަޖެއްސ މަށްޚަރަދ އެކ ލަވާލ މ ގައި އަންދާޒާ ނ ކ ރެވޭ ބޮޑެތި  ބަޖެޓ

ރަދ  ޚަ. ތަކަށް ތައްޔާރ ވ މ ގެ ގޮތ ން ޑިޒާސްޓަރ ފަންޑ  އިތ ރ ކ ރ ންޚަރަދ ކާރިސާތަކަށް ހިނގާ ބޮޑެތި . އަށް ބަޖެޓ ކ ރ ން
ކޮށް ބ  ރަދ ތައް އަލ ން ތަރ ތީޚަން މިންވަރަކ ން ފައިނޭންސް ކ ރ ން ނ ވަތަ ބަޖެޓ  ތެރެއިން ހާލަތ ގައި ބަޖެތ  ތަންދި ބޮޑ ވެގެންދާ 

ނޫނީ ފިޔަވަޅ ތައް ޤާޕެންޑިންގ ބިލްސް ދަށް ކ ރ މަށްޓަކައި ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ ން އޮޓޮމޭޓްކ ރ މާއި . ރަދ ތައް ހަމަޖެއްސ ންޚަ
 ވަރ ގަދަކ ރ ން. 

o  ްރާއްޖެއަށް  ވެނ ވަތަ ކޮމޯޑިޓީސްގެ އަގ ތައް މަތި ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ގައި ތެލ ގެ އަގ  .ބާޒާރ ގައި ތަކެތީގެ އަގ  ބޮޑ ވ ނ 

ށް ހޭދަ އަގ  މަތިވ މ ން އިމްޕޯޓ ކ ރ މަބޭރ  ފައިސާގެދަތިވެ ކަޅ ބާޒާރ ގައި  ބޭރ  ފައިސާ ލިބ ން  .ވ ން މަތި އިމްޕޯޓ ކ ރާ މ ދަލ ގެ އަގ  
  ން.ވ އިތ ރ  ކ ރަންޖެހޭ މިންވަރ  

o   އި އަގ  މަތިވި ނަމަވެސް ބާޒާރ ގަނިޔޭގެ ދ  .އެޅ ން ރ ފިޔާގެ އަގ  ހިފެހެއްޓ މަށް ފިޔަވަޅ 

. ފިޔަވަޅ  އެޅ ންމަށް ކ ރ  ށް އި ތަކެތީގެ އަގ  ރާއްޖޭގެ ބާޒާރ ގައި ދަކާތަ ތްހިދ މަ މ އްގައި ހިމެނޭ މ ހި ޓްޒިއ މަރ ބާސްކެ ކޮން
ރާއްޖެއަށް ބޭނ ންވާ ތެލާއި ކާބޯތަކެތި އަގ ހެޔޮކޮށް ދ ނިޔޭގެ ބާޒާރ ން ހޯދޭނެ . ނެޓ ގެ ހިދ މަތ ގެ އަގ  ދަށް ކ ރ ންންޓަލަކަށް އިމިސާ

 އިއާދަކ ރަނިވި ހަކަތައަށް ބިނާވާ މިންވަރ  އިތ ރ ކޮށް ތެލަށް ބޭނ ންވާ މިންވަރ  ދަށްކ ރ ން. . މަގ ތައް ހޯދ ން

o   ،ީވަނަ އަހަރ  ދަރަނި   2021އަދި  2020އާމްދަނީ ދަށްވެ، ޚަރަދ ތައް ފޫބެއްދ މަށް ދަރަނި ނެގ މަށް މަޖ ބޫރ  ވެފައިވާތ

 އްޖެނަމަ ށް ތަންފީޒ ވެޝްރޫއ ތައް ބާރަމަކ ރިއަށްދާ ދަރަނިން ފައިނޭންސް ކ ރެވޭ ބޮޑެތި އަދި  މިވަގ ތ  ރޭވިފައިވާ. ންފައިވ  ބޮޑ ވެ
 .ދަރަނި އަދާކ ރ މަށް މ ސްތަގ ބަލ ގެ ބަޖެޓ ތަކ ން ބޮޑ  ޖާގައެއް ދިއ ން .ބާރ  ސްޕީޑެއްގައި ދަރިނި މައްޗަށް ދިއ ން

o  ިށް ކަ އަލެވެލް ދެމެހެއްޓެނިވިދަރަނި ބޮޑ ވި ނަމަވެސް ދަރަނި އަދާކޮށް  ންގެ ސަބަބ  19-ޑް ކޮވ

 ކ ރ މާއި ދައ ލަތ ގެ ސޭވިންގްސް އިތ ރ ކ ރ ން،ޚަރަދ  ކ ޑަ  .ޔާސަތ  ރޭވ ންސިމާލީ  މެދ ރާސްތާގެ  ށްވޭނެ ގޮތަކަ ކ ރެރިތި
 .ކ ރިއެރ ވ މަށް ކ ރަންޖެހޭ އިންވެސްޓްމަންޓްތައް ކ ރ ން ރ މަށާއިކ  ފ ޅާ ތިސާދ އިގ  މެދ ރާސްތާގައި އާމްދަނީ އިތ ރ ކ ރ ން،

 .ރ މަށް ބޭނ ންވާ އިންވެސްޓަމަންޓްތައް ފަންޑ  ކ ރ މަށް ދަރަނި ނޫން ގޮތްތައް ބޭނ ން ކ ރ ންއިގ ތިސާދ  ފ ޅާ ކ 

o   ްދަތި ދާއިރާތަކަށް ފައިސާ ދެވި، ސަރ ކާރ ގެ ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަމ ންދާއިރ ، ކ ރ  މ އްދަތ ގައި ޚަރަދ  ކ ޑަކ ރަނ

ނޑ ދަނޑިތައް ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ ދާއިރާތައް ނ ވަތަ އާންމ  ޚިދ މަތްތަކ ގެ ފެންވަރ  ރަނގަޅ ކ ރ މަށް ކ ރަންޖެހޭ ހޭދަތަކަށް  ލަ
ނޑ ދަނޑިތައް ހާސިލ ކ ރ މަށް ދަތި  އީމީގެ ސަބަބ ން އިޖ ތިމާ. ފައިސާ ދެވޭ މިންވަރ  ކ ޑަވ ން ރަދ ތައް ޚަ މާތަށް ކ ރާ ރާމަ  .ވ ންލަ

 ވ ން.ބޮޑ  ރަދ  ޚަންޖެހޭ މަށް ކ ރަކ ޑަކ ރ މ ން ހަރ މ ދަލާއި އ މްރާނީ ވަސީލަތްތައް ހަލާކ ވެ ބަދަލ ކ ރ 

o  ްޚަރަދ ގެ ލީކޭޖް ހިމެނޭ  .ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދ ތައް އެފިޝަންޓ ކ ރ މަށް ފިޔަވަޅ ތައް އެޅ ނ 

ބަޖެޓ ގެ ތެރެއިން ޚަރަދ  އެލޮކޭޓްކ ރެވިފައިވާ ގޮތް ބަދަލ ކ ރ ން، ޕަބްލިކް  .ދާއިރާތައް އެނަލައިޒްކޮށް، ލީކޭޖްތައް ހ އްޓ ވ ން
. ސަރވިސްގެ ތެރޭގައި ވަސީލަތްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތް ދިރާސާކޮށް، މ ހިއްމ  ދާއިރާތަކަށް އެތެރެއިން ވަސީލަތްތައް ބަދަލ ކ ރ ން

ނޑިތަ ޚަރަދ ކ ޑަކ  ދައ ލަތ ގެ ހަރ މ ދަލާއި އ މްރާނީ ވަސީލަތްތައް  .ންހަމަޖެއްސ  ބަޖެޓ  ކަށް ބޭނ ންވާރި ނަމަވެސް މ ހިއްމ  ލަނޑ ދަ
 ކ ރ ން ތާވަލެއްގެ ދަށ ން ރޭވިގެން ކ ރިއަށް ގެންދިއ ން. މަރާމާތ 
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o  ްޚަރަދ  ކ ޑަކ ރ މާއި ޓެކްސް ބޮޑ ކ ރަން ޖެހ މ ގެ ސަބަބ ން  ޓަކައިދަރަނި ބޮޑ ވ މ ގެ ސަބަބ ން، ދަރަނި އަދާކ ރ މަށ

ވ މ ގެ ސަބަބ ން މަތި ލެވަލްއަދި ދަރަނީގެ . ކ ރިއަރާ މިންވަރ  ދަށްވަމ ން ދިއ ން އިގ ތިސާދ އިގ ތިސާދ ގައި ކޮންޒަމްޕްޝަން ދަށްވެ، 
 .ތިވ ންއިގ ތިސާދީ ގޮތ ން ފައިދާހ ރި ކަންކަމަށްވެސް ފައިސާ ދަރަންޏަށް ނަގަން ދަ

o  ިވޭނެ ގޮތަށް ފިސްކަލް ގެނެ  ށްންވަރަކަ މި ޓެނިވިއްދެމެހެ ލެވަލް ދަރަނީގެ މެދ ރާސްތާގައ

. ކޮންސެޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ އަށް އިސްކަން ދިނ ން .ބަޖެޓ ގެ ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މާއި ޑެފިސިޓް ކ ޑަކ ރ ން .ޓްރެޓެޖީ ރޭވ ންސް
 ،އްތައ ދަރަނިންގ ހިނގާ މަޝްރޫ. ނޭންސް ކ ރ ންއިނާދަށް ފައިދާ ހ ރި މަޝްރޫއ ތައް ދަރަނި ނޫން ގޮތްގޮތ ން ފަ އިގ ތިސާ

  . ތީބ  ކ ރ ންރ ތަ ރަނި މައްޗަށް ނ ދާނެ ގޮތަކަށް ދަ  ރާހަފައްއެ

o :  ިނިމ ނ  އަހަރ ގެ އަދާނ ކ ރާ  .ކ ރަންޖެހޭ މިންވަރ  އިތ ރ ވ ންރަދ  އިތ ރ ވ މ ގެ ސަބަބ ން ފައިނޭންސް ޚައާމްދަނީ ދަށްވ މާއ

ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މަށް ބޭނ ންވާ  .ގެ ސަބަބ ން ހިނގާ އަހަރ  ފައިނޭންސް ކ ރަން ޖެހޭ މިންވަރ  މަތިވ ން( އެރިއަރސް)ބިލ ތައް 
ލޯނ  ދޭ ފަރާތްތަކ ން . ވ ންތި ތިތަކާ ކ ރިމަހޯދ މަށް ދަ ( ފައިނޭންސިންގ ގެޕް)ފައިނޭންސިންގެ ތެރެއިން ހަމަ ނ ޖެހޭ މިންވަރ  

ދ ނިޔޭގެ މާލީ ބާޒާރަށް ތާށިކަމެއް އައިސް ދ ނިޔޭގެ މާލީ ބާޒާރ ން ފައިސާ ލިބޭ މިންވަރ  . ހ ށަހަޅާ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓ  މަތިވ ން
މ ން އަންނަ ގައ މ ތަކ ގެ ދަރަންޏަށް ތަރައްގީވަ ގެ ސަބަބ ންމ ކ ރ  ތަރައްގީވެފައިވާ ގައ މ ތަކ ން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓ  މަތި . މަދ ވ ން

 ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް ރަނގަޅ  ނ ވ ން ނ ވަތަ ދަށަށް ދިއ ން.އޮތް ޑިމާންޑ  ދަށްވ ން. 

o  :  ްރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގ ރަނގަޅ  ކ ރ މަށް ރޭޓިންގ އޭޖެންސީ ތަކ ން ފާހަގަ ކ ރާ ކަންކަމަށ

ނަށް އިންވެސްޓަރ ންރާކަމ ގެ ފޯވަރޑް ގައިޑެންސް އި، ޑެފިސިޓާއި، ދަރަނީގެ މިސްރާބ  ރަނގަޅ ކ  ޚަރަދާދައ ލަތ ގެ . ންފިޔަވަޅ  އެޅ 
ދަރަނި . ދަރަނީގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓ  ކ ޑަކ ރ ންރާއްޖޭގެ ދަރަނި އެކްޓިވްކޮށް މެނޭޖ ކޮށް . އިންވެސްޓަރ ންގެ އިތ ބާރ  ހޯދ ން ދީ

ރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑ  ކ ރިއަށް އޮތްތާގައި ފ ޅާކޮށް ފަންޑ  މެނޭޖް ކ ރ ން އް ކ ޑަ ކ ރ މަށްޓަކައި ސޮވްއަދާ ކ ރ މ ގެ ހިރާސަތަ
ބައިނަލްއަގ ވާމީ މާލީ އިދާރާތަކާއި ރަހ މަތްތެރި ދައ ލަތްތަކާއެކ  ރަނގަޅ   .ގާނޫނީ އޮނިގަނޑަކަށް ގެނެސް ޕްރޮފެޝަނަލައިސް ކ ރ ން

މާއި ޚަރަދ ކ ޑަކ ރ މަށް ކ ޑަކ ރެވިދާނެ ދާއިރާތައް ދެނެގަތ  ޚަރަދ  ންސިންގ ހަމަ ނ ޖެހޭ ހާލަތެއްގައި ފައިނޭ. ންގ ޅ މެއް ބޭއްވ 
 .ފިޔަވަޅ އެޅ ން

 

 

އަހަރ  ނިމޭއިރ ،  3އިން ފެށިގެން ހިނގާ  2014ޖަނަވަރީ  01ގައި ( ށ)މާއްދާގެ  ވަނަ 32ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ 
އިންސައްތައަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ވާނެ  60ގެ ޖީޑީޕީސަރ ކާރ ން ދޭ ގެރެންޓީ ހިމެނޭ ގޮތ ން ދައ ލަތ ގެ ޖ މ ލަ ދަރަނި ފާއިތ ވެދިޔަ އަހަރ ގެ 

ނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓ މަށް މަސައްކަތް ކ ރަންވާނެ  ނޑ  ހާސިލ ވ މަށްމިންގަ އަށް ބިނާކޮށް ޖީޑީޕީއަހަރަކ ން  5ފަހ  ކޮންމެ ކަމަށާއި، އެ މިންގަ
ނޑ  މިނިސްޓަރ އޮފް ފައިނޭންސް އިއ ލާނ  ކ ރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކ ރެއެވެ ން، ރ  ތ މީގެ އި .ދައ ލަތ ގެ ޖ މ ލަ ދަރަނި ހިފަހައްޓާނެ މިންގަ

އަހަރ ގެ ތެރޭގައި  3އިން ފެށިގެން  2014ޖަނަވަރީ  01ގައި ( ހ)ވަނަ މާއްދާގެ  34ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ 
އިން ފެށިގެން  2014ޖަނަވަރީ  01ގައި ( ށ)މާއްދާގެ  ދައ ލަތ ގެ ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް އަރަނިކ ރަންވާނެކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާއިރ ، މި

އިންސައްތައަށްވ ރެ އިތ ރ ނ ވާނެ ގޮތެއްގެމަތިން ހިފަހައްޓަންވާނެކަމަށް  3.5ގެ ޖީޑީޕީއަހަރ ގެ ތެރޭގައި ދައ ލަތ ގެ އޯވަރޯލް ބެލަންސް  3
 . ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ 
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އަދި އޭގެ ފަހ ންވެސް މި . އިންސައްތައިގައެވެ 63.9ހ ރީ ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީދައ ލަތ ގެ ދަރަނި  ފެށ ނ އިރ  ވަނަ އަހަރ  2017
ނޑ  ހާސިލ ވެފައެއް ނ ވެއެވެ  ންސް ގެ ޕްރައިމަރީ ބެލަތ ވަނަ އަހަރ ން ފެށިގެން އެއްވެސް އަހަރަކ  ދައ ލަ 2017 ހަމައެހެންމެ، .މިންގަ

އިންސައްތައަށް ތިރިކ ރެވ ނ   3.1ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީވަނަ އަހަރ  އޯވަރޯލް ބެލަންސް  2017އަދި . އަރަނި ކ ރެވިފައި ނ ވެއެވެ
ނޑ ދަނޑިވެސް ހާސި   . ލ ކ ރެވިފައެއް ނ ވެއެވެނަމަވެސް، އޭގެ ފަހ ން މި ލަ

ނޑ ތައް ހާސިލ ކ ރެވިފައިނ ވާއިރ  މި ބަލިމަޑ ކަމ ގެ  ގެ ބަލިމަޑ ކަމ ގެ  19-ކޮވިޑް  ނޑައަޅައިފައިވާ މިންގަ  ހާލަތ ގެ ކ ރިން ޤާނޫނ ގައި ކަ
ނޑ ތައް ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫވަނިކޮށް ސަބަބ ން ދައ ލަތ ގެ މާލީ ހާލަތް އިތ ރަށް ހީނަރ ވެފައި  ނ ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންގަ

ގެ ޖީޑީޕީމި އަހަރ  ނިމޭއިރ  ދައ ލަތ ގެ ފިސްކަލް ހާލަތ  ހިފެހެއްޓިއްޖެނަމަ، މަތީގައި ހ ށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް  .ރ މަކީ ނާދިރ ކަމެކެވެހާސިލްކ  
ހިމަނައިގެން ދަރަނި ހ ންނާނެ ގެރެންޓީ  .އިންސައްތައިގައެވެ 108.5 ދަރަނި ހ ންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އިރެކްޓް ޑަނިސްބަތ ން ދައ ލަތ ގެ 

ނޑ  ހާސިލ ވާނެކަމަކަށް ނ ބެލެވެއެވެ އަދި މެދ ރާސްތާގައިވެސް އިންސައްތައިގައެވެ. 125.2ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން  ކަމަށް ބެލެވެނީ  .މިންގަ
 12.4ގެ ނިސްބަތ ން ހ ންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކ ރެވެނީ ޖީޑީޕީމީގެ އިތ ރ ން މި އަހަރ  ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް އަދި އޯވަރޯލް ޑެފިސިޓް 

ނޑ ވެސް މެދ ރާ . އިންސައްތައިގައެވެ 16.1އިންސައްތަ އަދި    . ސްތާގައި ހާސިލްވާނެކަމަކަށް ނ ބެލެވެއެވެމި މިންގަ

އިގ ތިސާދީ ހާލަތަށް އަންނަ ބަދަލ ތަކަށް ފިސްކަލް ޕޮލިސީ އިޖާބަދެވޭނެ ޖާގަ ލިބޭނެ ފަދައިން ފިސްކަލް ޓާގެޓްތައް އެހެންކަމ ން 
ނޑައެޅ ން ބަދަލ ކ ރަންޖެހެއެވެ ނޑ ތަ މިގޮތ ން . ކަ ކ ރ މ ގެ ބަދަލ ގައި ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ކެއް ބަޔާންޤާނޫނ ގައި ނިއ މަރިކަލް މިންގަ

ނޑައެޅިދާނެއެވެ ނޑައެޅ މ ގައި ބަލަންޖެހޭ ފިސްކަލް ޕްރިންސިޕަލްތަކެއް ކަ އަދި މި ޕްރިންސިޕަލްތަކާ އެއްގޮތަށް ފިސްކަލް ޕޮލިސީ . ކަ
ޓާގެޓްތަކެއް ފިސްކަލް ލް ނިއ މަރިކައެއް ސަރ ކާރ ން އެކ ލަވާލައި އެ ޗާޓަރގައި ސަރ ކާރ ން " ޗާޓަރ"އަމާޒ ތައް ހާސިލ ވާނެ 

ނޑައެޅިދާނެއެވެ ނޑައަޅައިފައިވާ މި ޓާގެޓްތައް ހާސިލްނ ވާނަމަ. ކަ އެކަމާމެދ  ރައްޔިތ ންގެ މަޖިލީހަށް ޖަވާބ ދާރީ  ،ޗާޓަރގައި ސަރ ކާރ ން ކަ
 . ވާންޖެހޭނެއެވެ

އެފްގެ ފަންނީ އެހީތެރިކަން ވަނީ މި އަހަރ ގެ ތެރޭގައި .އެމް.ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ  މ ރާޖައާކޮށް އިސްލާހ ކ ރ މަށް އައި
 ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނަށް ގެންނަންޖެހޭކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައިވާ އިސްލާހ ތައް ގެނައ މ ގެ މިގޮތ ގެ މަތިން ދައ ލަތ ގެ . ލިބިފައެވެ

 . މަސައްކަތް މި މިނިސްޓްރީން ދަނީ ކ ރަމ ންނެވެ

 

ޕަބްލިކް ފައިނޭސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް ނ ވަތަ ދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމަކީ ދައ ލަތ ގެ މާލީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގ މ ގެ ހ ރިހާ 
މަށް މިގޮތ ން ދައ ލަތ ގެ މާލީ ކަންކަން ރާވާ ހިންގ . މަރ ހަލާތަކަކާއި ދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމ  ރާވާ ހިންގ މ ގެ ވަސީލަތްތަކަށެވެ

އި ދަރަނި އަންދާޒާކޮށް ސިޔާސަތ ތައް ރޭވ މަށް ގެންގ ޅޭ ޚަރަދާގާނޫނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތަކާއި، ދައ ލަތ ގެ އާމްދަނީ އާއި  އެކ ލަވާލާފައިވާ
ކަންކަމ ގެ  ބަޖެޓ  ތަންފީޒ  ކ ރ މ ގައި ގެންގ ޅޭ ވަސީލަތްތަކާއި ހ ރިހާ މަރ ހަލާތަކާއި، ދައ ލަތ ގެ މާލީ  ،ވަސީލަތްތަކާއި މަރ ހަލާތަކާއި

އަދި ޒާމާނީ މާލީ ނިޒާމެއްގައި ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ ގައި . މައ ލޫމާތ  ހާމަކ ރ މަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްތަކަކީ ދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމ ގެ ބައިތަކެވެ
ތެރޭގައި ހިމެނިގެން  ލޯކަލް ކައ ންސިލަތައް ވެސް މާލީ ނިޒާމ ގެ އިތ ރ ން، ދައ ލަތް ހިއްސާވާ ކ ންފ ނިތަކާއި، ދައ ލަތ ގެ ފަންޑ  ތަކާއި،

ނޑިނޭޅި މާލީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާކޮށް ހ ރި އިންއެފިޝަންސީތައް ރަނގަޅ ކޮށް ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ތަރައްގީކ ރ މަކީ  ދައ ލަތ ގެ . ދެއެވެ ކެ
ނަ މަސައްކަތްތަކެއް އިން ދަނީ ގިމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ދައ ލަތ ގެ މަލީ ނިޒާމ  ހަރ ދަނާ ކ ރ މަށް މިގޮތ ން . ކަމެކެވެ ކ ރެވެމ ންދާ
މީގެ . އެސް އެއިޑްގެ ފަންނީ އަދި މާލީ އެހީ ދަނީ މިނިސްޓްރީއަށް ލިބެމ ންނެވެ.އަދި މިކަމަށްޓަކައި ވޯލްޑް ބޭންކާއި ޔޫ. ކ ރަމ ންނެވެ

 . އިތ ރ ންވެސް ފަންނީ ލަފާ ދަނީ އިންޓަނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑާއި، އެހެނިހެން އިދާރާ ތަކ ން ލިބެމ ންނެވެ

ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތައް  ގެ ތެރޭގައި،މީ. ތ ވި އަހަރ ތަކ ގައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ މާލީ ނިޒާމާ ގ ޅޭ ގޮތ ން ގިނަ ދިރާސާތަކެއް ހެދިފައެވެފާއި
ދައ ލަތ ގެ ދަރަނި  ،"ޕަބްލިކް އިންވެސްޓްމަންޓް މެނޭޖްމަންޓް އެސެސްމަންޓާއި" ރާވާ ހިންގ މ ގެ ނިޒާމާ ގ ޅޭ ގޮތ ން ހެދިފައިވާ 
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ދައ ލަތ ގެ މައ ލޫމާތ  ، "ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްމަންޓާއި"ރ މަށް ރޭވިފައިވާ ގޮތްތަކާ ގ ޅޭ ގޮތ ން ހެދިފައިވާ މެނޭޖްކ 
އަދި މ ޅި ދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމ ގެ ނިޒާމ  ދިރާސާ ، "ފިސްކަން ޓްރާންސްޕޭރަންސީ އިވޭލ އޭޝަން"ހާމަކ ރ މާ ގ ޅޭ ގޮތ ން ހެދިފައިވާ 

މި އެސްސްމަންޓްތަކަށް ބިނާކޮށް . ހިމެނެއެވެ "ލިކް އެކްސްޕެންޑިޗަރ އެންޑް ފައިނޭންޝަލް އެކައ ންޓަބިލިޓީ އެސެސްމަންޓްޕަބް"ކ ރާ 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސިން މިވަގ ތ  ދަނީ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ރިފޯމ  ސްޓްރެޓަޖީ އެއް އެކ ލަވާލ މ ގެ މަސައްކަތް 

 . ކ ރެވެމ ންނެވެ

 :މ  ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ރިފޯމ  މަސައްކަތްތަކ ގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީއްގެ އިތ ރ ން މިވަގ ތ  ކ ރިއަށް ގެންދަމ ންދާ މ ހިމީ

 ައް ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓިން ތައާރަފ  ކ ރ މަށާއި ބަޖެޓ ން ހާސިލ ކ ރަން ބޭނ ންވާ އަމާޒ ތައް ހާސިލ ކ ރެވޭ މިންވަރ  ދެނެގަތ މަށް ނިޒާމ ތ 
 . ބަދަލ ކ ރ ން

 ްދ ތައް އެކ ލަވާލ މާއި ޕަބްލިކް ހ ޅ ވާލ މަށްޓަކައި ގާނޫނާއި ގަވާއި  އްތަމަންޓްޕަބްލިކް ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕްގެ އ ސޫލ ން އިންވެސްޓ
 .ޕްރައިވެޓް ޕާޓްނަރޝިޕް ރާވާ ހިންގ މ ގެ ނިޒާމ  އެކ ލަވާލ ން

 ްހާމަ ކ ރ މ ގެ ގޮތ ން ފިސްކަލް ރިސްކް ސްޓޭޓްމަންޓެއް އެކ ލަވާލ ން ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގައި ހ ރި ހިރާސްތައ. 

 ްމެދ ރާސްތާގެ މާލީ ސިޔާސަތ  އެކ ލަވާލ މ ގެ މަރ ހަލާ އަދި ބޭނ ންކ ރެވޭ ވަސީލަތްތައް ތަރައްގީކ ރ ނ. 

  ްކ ރ މާއި، ބަޖެޓ  ތައްޔާރ ކ ރ މާއި  ޕީ ނިޒާމ  ފ ރިހަމަ.އޭ.ދައ ލަތ ގެ މާލީ ހިސާބ ތައް ބަލަހައްޓައި ރިކޯޑ  ކ ރ މަށް ގެންގ ޅޭ އެސ
 .ބަޖެޓ  ތަންފީޒ ކ ރ މ ގެ ކަންކަން އޮޓޮމޭޓ  ކ ރ ން

 ްދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމާ ގ ޅޭ ގާނޫނ ތަކާއި ގަވާއިދ ތައް އިސްލާހ ކ ރ މާއި ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް ބަދަލ  ގެނައ ނ. 

 ޫހާމަކ ރ ންމާތ ތައް ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓާއި ދައ ލަތ ގެ މާލީ ނިޒާމާ ގ ޅޭ ކަންކަމ ގެ މައ ލ. 

 

 

ވަނަ އަހަރ ގެ ރިވައިޒްޑް  2021މި ބަޔާނ ގައި ހ ށަހަޅާފައިވަނީ، ދައ ލަތ ގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވ މ ގެ ޤާނޫނ ގެ ދަށ ން، މި ބަޔާނ ގައި 
ސަދ ތަކަށް ކ ރަން ބޭނ ންވާ މަގ ޖެޓ ން ހާސިލ އެސްޓިމޭޓްތައް އެކ ލަވާލައި މެދ ރާސްތާގެ ބޭސްލައިން އެސްޓިމޭޓްތަކާއި ޑެފިސިޓާއި ބަ

 .ވިސްނައި މެދ ރާސްތާގެ އަންދާޒާތަކެވެ

ތިސާދީ އަދި އިޖ ތިމާއީ ގެއްލ ންތަކ ން ގ ގެ ސަބަބ ން ދިމާވި އި 19-ކޮވިޑް މި ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީ އެކ ލަވާލެވިފައިވަނީ މެދ ރާސްތާގައި 
. ދަމަހައްޓައި ރާއްޖޭގެ އިގ ތިސާދ  އައ  މިސްރާބަކަށް ބަދަލ ކ ރ މ ގެ މައްޗަށެވެ  އަރައިގަތ މަށާއި ރައްޔިތ ންނަށް ދޭ ޚިދ މަތްތަކ ގެ ފެންވަރ 

ގ ތިސާދީ އެ ގޮތ ން މި ސްޓްރެޓެޖީގައި ހ ށަހަޅާފައިވާނީ މެދ ރާސްތާގައި އާންމ  ޚަރަދ ތައް ކ ޑަކ ރ މަށާއި، ޚަރަދ  ކ ޑަކޮށްގެން ލިބޭ ޖާގަ އި
އިގ ތިސާދީ ސިންދަފާތ ކޮށް ވިލ ންވެރިކަން އިތ ރ ކ ރ މަށާއި، އިޖ ތިމާއީ ދ ޅަހެޔޮކަން ، އައ  މިސްރާބަކަށް ގައ މ  ބަދަލ ކ ރ މަށާއި

ގެ ސަބަބ ން ބަޖެޓ ގެ ފައިނޭންސިންގ ގެޕް ބޮޑ ވެ، ދަރަނި އިތ ރ ވި  19-އަދި ކޮވިޑް. އިތ ރ ކ ރ މަށް ކ ރަން ޖެހޭ ޚަރަދ ތައް ކ ރ މަށެވެ
ނޑަކަށް ދަރަނި ގެނައ މަށް މަގ ފަހިކ ރ މ ގެ މައްޗަށެވެ  ނަމަވެސް، މެދ ރާސްތާގައި ބަޖެޓ ގެ ޑެފިސިޓް  . ކ ޑަކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަ

 .ކ ރެވިގެން ދާނީ މި ސްޓްރެޓެޖީގެ މައްޗަށެވެ ރ ގެ ދައ ލަތ ގެ ބަޖެޓ  ތައްޔާރ  ވަނަ އަހަ 2022

 
********* 
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އިޒްކ ރި ރިވަ       ފާސްކ ރި  އެކްޗ އަލް  ފާސްކ ރި  

2021 *2021 *2020 *2020     
        

 ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ   29,921.6 15,690.2 21,128.5 20,743.8

 ޖ މ ލަ އާމްދަނީ  24,706.7 14,272.4 18,917.0 19,231.7
        

 ޓީ އިމްޕޯޓް ޑިއ   3,580.6 2,263.7 2,985.3 2,981.4

 އެކްސްޕޯޓް ޑިއ ޓީ  39.7 - - -

2,591.4 2,001.2 654.4,3  ބިޒްނަސް އަދި ޕްރޮޕަރޓީ ޓެކްސް 4,027.8 

   ން ނަގާ ޓެކްސް ނީދަމްހޯލްޑިންގ އަދި އާ ތ ވި 3,103.6 2,700.7 1,411.3 1,982.0

   ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 923.7 953.7 598.3 609.3

6,424.2 4,676.4 4,306.4 5.7,954  ގ ޑްސް އަދި ސަރވިސް ޓެކްސް 

3,908.9 2,640.2 2,219.8 .5053,5    ޓ އަރިޒަމް ގ ޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް 

2,515.4 2,036.2 ,2 086.6 901.0,2    ޖެނެރަލް ގ ޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް 

 އެހެނިހެން ޓެކްސް އަދި ޑިއ ޓީ  2,105.5 707.4 1,151.4 1,091.2

   އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް 877.1 283.3 531.1 400.1

   ގްރީން ޓެކްސް 970.3 351.7 616.6 658.1

 އެކިއެކި ޚިދ މަތަށް ނެގޭ ފީ 2,175.9 998.6 1,625.0 1,540.4

 ރަޖިސްޓްރޭޝަން އާއި ލައިސަންސް ފީ  441.0 362.6 679.5 429.5

2,471.8 4,722.8 809.7 195.5,2  ހަރ މ ދަލ ގެ ޢާމްދަނީ  

782.9 799.4 784.8 670.9,1  އިންޓަރެސްޓާއި ފައިދާ 

 ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝާޒް  - - - 259.2

 އެހެނިހެން އާމްދަނީ  515.4 384.9 194.8 659.8

1,512.1 2,211.5 .8417,1  ހިލޭ އެހީގެ ގޮތ ގައި ލިބޭ އާމްދަނީ  5,214.9 
      

 ޖ މ ލަ ޚަރަދ    35,966.4 28,793.4 33,431.5 32,328.1

 ޖ މ ލަ ބަޖެޓ    37,871.3 29,996.4 34,922.5 36,917.4
       

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދ    22,337.9 20,366.7 21,638.1 21,310.6

   މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ  8,716.1 8,275.4 8,416.4 8,363.1

1,642.5 1,592.5 1,564.5 562.4,1  
ވަކި ޚިދ މަތަކަށް ނޫން  ޕެންޝަނާއި، މ ސްކ ޅިކ ރައްވާ މ ވައްޒަފ ންނަށާއި އަދި

 ގޮތ ން ދޭ ފައިސާ
  

4,300.3 5.156.4 113.7,4    ތަކެއްޗާއި ޚިދ މަތްތައް  5,476.5 

   ދަތ ރ ަފތ ރ  ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ    237.8 141.0 172.3 144.5

   އޮފީސް ހިންގ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ    725.8 643.9 611.8 658.1

   އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ    2,299.1 1,661.2 2,383.9 1,702.3

   ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ    897.9 981.2 1,098.3 1,005.5

   ތަމްރީން ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ ޚަރަދ     905.7 459.1 630.8 557.0

   މ ގެ ޚަރަދ މަރާމާތ  ކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ    410.2 227.2 259.4 232.9

2,687.1 2,622.7 677.8,3    ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  3,021.1 

   އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ތައް  1,946.8 1,790.1 2,568.6 3,051.3
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އިޒްކ ރި ރިވަ       ފާސްކ ރި  އެކްޗ އަލް  ފާސްކ ރި  

2021 *2021 *2020 *2020     

  ކައ ންސިލްތަަކށް ދޫކ ރާ ގްރާންޓް  1,615.0 945.2 1,281.5 1,266.3
        

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ    15,533.4 8,426.7 13,284.6 15,606.8

   ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއ ތައް ހިންގ މަށް ސަރ ާކރ ން ކ ރާ ޚަރަދ   51.9 27.2 3.1 27.9

   ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް 10,454.8 4,769.4 8,441.5 6,610.0

   ޓް އަދި ލޯން ދޫކ ރ ންހަރ މ ދާ، އިންވެސްޓްމަން 1,547.5 3,640.0 1,953.6 2,842.3

  ބަޖެޓ  ކޮންޓިންޖެންސީ  1,574.3 - 1,395.3 1,537.2
        

   ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއްކ ން  1,883.7 1,193.1 1,469.9 4,579.2

   ބޭރ ގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައ ސ ލްމާލ   21.3 9.9 21.3 10.1
        

(8,936.3) (9,834.6) (11,449.4) (.14,201)  ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް   

(11,584.3) (12,303.0) (13,103.2) (6,044.8)  އޯވަރޯލް ބެލެންސް   

     

 )%( ގެ ނިސްބަތ ން ޖީޑީޕީ     

 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް  20.0-  12.4-

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް  22.8-  16.1-

 ޑައިރެކްޓް ދަރަނި  116.0  108.5

 ރެންޓީ ދީފައިވާ ދަރަނި ޑައިރެކްޓް އަދި ގެ  150.8  125.2

ވަނަ އަހަރަށް ފާސްކ ރި އަންދާޒާގެ ތެރޭގައި ނިއ  ރެވެނިއ  މެޝަރސްއިން ލިބިފައިވާ އަދި ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ  2021 ގެ އަދަދ ތަކާއި 2020 *
 އަދަދ ތައް ހިމެނޭ.
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 . ޓް ކޭސް ސިނޭރިއޯގެ އަންދާޒާތަކެވެމޮޑަރޭއަށް ހ ރި އަންދާޒާތަކަކީ  2024އިން 2021 * 

*2024 *2023 *2022 *2021 2020 2019   

        

(މިލިއަން ރ ފިޔާއިން)ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ  86,787.9 57,391.1 71,927.4 82,003.9 93,358.6 104,037.9   

  ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ ކ ރިއަރާ އިންސައްތަ  6.4% 33.9%- 25.3% 14.0% 13.8% 11.4%

(ގެ ކޮންސްޓަންޓް ޕްރައިސަސް 2014މިލިއަން ރ ފިޔާއިން، )އަލް ޖީޑީޕީ ރި 77,161.9  52,484.3 64,407.0 72,119.6 80,402.2 87,818.2   

  ރިއަލް ޖީޑީޕީ ބަދަލ ވާ އިންސައްތަ  7.0% 32.0%- 22.7% 12.0% 11.5% 9.2%

އައި އިންފްލޭޝަން.ޕީ.ސީ 0.2% 1.4%- 2.5% 1.1% 1.1% 1.2%   

              
 

  ޓޫރިސްޓ ން ޒިޔާރަތް ކ ރާ އަދަދ  1,702,887 565,414 1,101,357 1,487,124 1,817,540 2,113,390

  ޓޫރިސްޓ ން ޒިޔާރަތް ކ ރާ އަދަދ  ބަދަލ ވާ އިންސައްތަ 14.7% 66.8%- 94.8% 35.0% 22.2% 16.3%

  ބެޑްނައިޓްސް  10,689,248 3,984,712 7,412,272 9,673,759 11,550,621 13,191,630

  ބެޑްނައިޓްސް ބަދަލ ވާ އިންސައްތަ 12.9% 62.7%- 86.0% 30.5% 19.4% 14.2%
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     ލަފާކ ރި 

2026 2025 2024 2023 2022     
         

 ޖ މ ލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ   23,666.1 26,703.8 27,372.3 28,881.3 30,695.7

 ޖ މ ލަ  21,427.2 24,553.3 25,934.7 27,956.2 29,786.2
         

ޑިއ ޓީ  އިމްޕޯޓް 3,565.7 3,806.3 4,197.7 4,501.5 4,801.3  

ޓެކްސް  ޕްރޮޕަރޓީ އިންކަމް އަދި 2,656.7 2,951.9 3,320.9 3,450.1 3,558.4  

ހޯލްޑިންގ އަދި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސްވިތ  2,060.9 2,345.5 2,717.0 2,848.0 2,954.4    

   ބޭންކް ޕްރޮފިޓް ޓެކްސް 595.8 606.4 603.8 602.0 604.1

  އިންޑިވިޑ އަލް އިންކަމް ޓެކްސް  135.1 139.6 143.7 147.3 151.1

ޓެކްސް ސަރވިސް އަދި  ޑްސްގ  7,076.2 8,438.0 9,712.6 10,765.0 11,718.5  

   ޓ އަރިޒަމް ގ ޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް 4,486.9 5,558.7 6,504.3 7,281.1 7,921.8

   ޖެނެރަލް ގ ޑްސް އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް 2,589.2 2,879.3 3,208.3 3,483.9 3,796.6

ޑިއ ޓީ  އަދި ޓެކްސް އެހެނިހެން  1,351.5 1,660.8 1,920.2 2,139.2 2,288.0  

   އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް 528.2 663.1 776.4 862.8 927.0

   ގްރީން ޓެކްސް 823.3 997.7 1,143.8 1,276.4 1,361.0

ފީ ނެގޭ ޚިދ މަތަށް އެކިއެކި 1,740.7 1,948.3 2,110.9 2,213.0 2,297.3  

ފީ  ލައިސަންސް އާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން 466.7 504.2 533.7 550.6 570.0  

އާމްދަނީ  ހަރ މ ދަލ ގެ 1,635.9 1,543.7 1,657.0 1,762.6 1,869.8  

ފައިދާ އިންޓަރެސްޓާއި 985.4 1,064.7 1,127.0 1,162.6 1,203.6  

މެޝާޒް  ރެވެނިއ  ނިއ  1,394.6 2,092.6 788.3 850.4 900.9  

އާމްދަނީ  އެހެނިހެން  553.9 542.8 566.4 561.3 578.3  

އާމްދަނީ  ލިބޭ ގޮތ ގައި އެހީގެ ހިލޭ 2,238.9 2,150.5 1,437.6 925.0 909.5  
         

 ޖ މ ލަ ޚަރަދ    33,848.8 35,035.1 35,657.4 36,231.0 38,504.9

 ޖ މ ލަ ބަޖެޓ    37,040.2 37,454.5 37,916.1 39,968.7 48,138.5
        

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދ   21,121.9 21,914.3 22,584.0 23,287.8 23.926.9

   މ ވައްޒަފ ންނަށް ހިނގާ ޚަރަދ  8,447.8 8,899.1 8,950.5 9,052.5 9,345.8

1,835.4 1,777.8 1,757.8 1,747.8 1,659.1 
ޕެންޝަނާއި، މ ސްކ ޅިކ ރައްވާ މ ވައްޒަފ ންނަށާއި އަދި ވަކި 

 ޚިދ މަތަކަށް ނޫން ގޮތ ން ދޭ ފައިސާ 
  

މަތްތައް ތަކެއްޗާއި ޚިދ  4,516.3 4,667.3 4,850.0 5,056.3 5,283.5   

   ދަތ ރ ަފތ ރ  ކ ރ މ ގެ ޚަރަދ    146.1 147.7 149.4 151.2 153.0

   އޮފީސް ހިންގ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ    693.4 701.4 721.6 745.5 767.2

   އޮފީސް ހިންގ މަށް ބޭނ ންވާ ޚިދ މަތ ގެ ޚަރަދ    1,720.5 1,739.5 1,760.1 1,781.0 1,802.3

  ޚިދ މަތް ދިނ މ ގެ ބޭނ މަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގ    1,016.2 1,027.5 1,039.6 1,052.0 1,064.6

   ތަމްރީން ކ ރ މަށް ކ ރެވޭ ޚަރަދ     704.7 813.3 938.5 1,083.1 1,249.8

   މަރާމާތ ކ ރ މާއި ބެލެހެއްޓ މ ގެ ޚަރަދ    235.3 238.0 240.8 243.6 246.5
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     ލަފާކ ރި 

2026 2025 2024 2023 2022     
         

   ސަރ ކާރ ންދޭ އެހީ، އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  2,715.8 2,745.9 2,778.3 2,811.3 2,845.0

   އެހެނިހެން ރިކަރަންޓް ޚަރަދ ތައް  3,782.9 3,854.3 4,247.4 4,589.9 4,617.1
         

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދ   14,045.8 13,506.1 12,918.6 14,135.0 21,236.0

29.5 29.2 28.8 28.5 28.2 
ހިންގ މަށް ސަރ ާކރ ން ކ ރާ  ތައްމަޝްރޫއ ގެ ތަރައްގީ
 ޚަރަދ  

  

7,407.1 6,502.9 6,787.7 7,335.7 7,152.2 
 ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް

(ހިނގަމ ންދާ)  
  

   ހަރ މ ދާ، އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ލޯން ދޫކ ރ ން 2,208.0 2,253.1 2,358.4 2,304.9 2,300.9

  ބަޖެޓ  ކޮންޓިންޖެންސީ  1,466.0 1,469.3 1,485.0 1,560.4 1,870.9
     

  

   ދަރަނި އަނބ ރާ ދެއްކ ން  3,181.2 2,409.1 2,248.2 3,727.1 9,616.9

   ބޭރ ގެ މާލީ އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައ ސ ލްމާލ   10.2 10.3 10.5 10.6 10.7
       

 ނިއ  ޕޮލިސީ އިނީޝިއެޓިވްސް 500.0 500.0 700.0 700.0 1,000.0

 ކައ ންސިލްތަަކށް ދޫކ ރާ ފައިސާ  1,343.1 1,504.8 1,683.8 1,814.6 1,932.2
         

 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް   (6,896.5) (4,638.4) (4,207.2) (2,931.4) (3,365.7)

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް   (10,182.6) (8,331.2) (8,285.1) (7,349.8) (7,809.2)

      

)%( ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތ ން        

 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް 8.4- 5.0- 4.0- 2.6- 2.7-

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް 12.4- 8.9- 8.0- 6.5- 6.3-

 ޑައިރެކްޓް ދަރަނި 108.1 104.7 103.4 103.2 96.7

ދަރަނި  ފައިވާޑައިރެކްޓް އަދި ގެރެންޓީ ދީ 120.1 113.6 110.2 108.5 100.7  

 


