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 ތައާރަފް  .1

ވަނަ  20( ގެ 2013/7ރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު )ޚައަކީ ދައުލަތުގެ ( ސްޓްރެޓެޖީޑެޓް ) ސްޓްރެޓެޖީދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ 
ހުންނަންވާނޭ ކަމަށް މި ގައި ތިރީގައިވާ މަޢުލޫމާތު ސްޓްރެޓެޖީއެކެވެ.  ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ  ސްޓްރެޓެޖީމާއްދާގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ 

 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ. 22ޤާނޫނުގެ 

 . ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތައ1ް

 . ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި ބަހައްޓާނެ މިންވަރު، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 2

 އެތެރޭގެ ދަރަނި ބަހައްޓާނެ މިންވަރު . ދައުލަތުގެ ބޭރުގެ ދަރަންޏާއި 3

 . ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާގުޅޭ ރިސްކުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަމުންދާ ނުވަތަ އަޅަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 4

 . ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން 5

 

އިންޓަރނަލް ޓިކް އަދި އެކްސްޓަރނަލް ސޯސްތަކުގެ އިތުރުން ރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ޑޮމެސްމެދު އަކީސްޓްރެޓެޖީމި 
އެކެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ދަރަނި  ސްޓްރެޓެޖީފަދަ އެކިއެކި ފައިނޭންސިންގ ސޯސް ބޭނުންކޮށްގެން ފައިސާ ހޯދުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ ރިޒާވް 

ދަރަނީގެ ވަލްނަރެބިލިޓީ އެސެސްމަންޓެއްގެ ތެރެއިން ދެނެގަނެވި، ހުރަސްތައް ބެލެހެއްޓުމުގައި ސަރުކާރަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި 
 އެޕްރޯޗެއް ގެންގުޅުން މުހިންމެވެ.ސްޓްރެޓެޖިކް  ހައްލުކުރުމަށް 

 

އިންވެސްޓަރ  ،ފައިސާ ހޯދައި ން ދަރަންޏަށް ހޯދަންޖެހޭ ދައުލަތު  ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް މެދުރާސްތާގައި ،ގެ ސަބަބުންސްޓްރެޓެޖީދަރަނީގެ 
 އި،ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހިދުމަތުގެ ހަރަދާ މާލީ ރަށްވެހި ބާޒާރު ތަރައްޤީ ކުރުމަށް މަގުފަހި ވެގެންދާނެއެވެ.އަދި  ،ބޭސް ސިންދަފާތުކޮށް

ގޮތުގައި ލައިބިލިޓީ  ބޭނުންކުރާ ވަސީލަތެއްގެ މަށްހޯދުގައި ދަރަނި ހެޔޮ އަގު ނަގާއަލަށް  ،ށްރީފައިނޭންސިން ރިސްކް ކުޑަކޮ ރުމުއްދަތުގެކު
ކުން ޤައުމަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ވީހާވެސް އިގްތިސާދީ ލޮޅުންތަ އަކީސްޓްރެޓެޖީމި  މެނޭޖްމަންޓް އޮޕަރޭޝަން ބޭނުން ކުރެވޭނެއެވެ.

މީޑިއަމް ޓަރމް ފިސްކަލް ބަޖެޓާއި ދައުލަތުގެ  ،އަމަލުކުރާނެ ގައިޑްލައިންތައް ކަނޑައަޅައި ދަރަނި ނެގުމުގައިސަރުކާރުން  ކުޑަކުރުމަށް،
މި ރިޕޯޓުގައި ދައުލަތުން  .އެކެވެސްޓްރެޓެޖީ  ބައްޓަން ކުރެވިފައިވާށް އެހީތެރިވެދޭނެ ގޮތަކަށް އެފް( ތަންފީޒުކުރުމަ.އެފް.ޓީ .)އެމް ފްރޭމްވަރކް

މާލީ  ރާސްތާގައި ޕްރޮފައިލްގެ އިތުރުން މެދުރިސްކް-މިހާރު ހުރި ދަރަނި ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ކޮސްޓް ވާލުމުގައިއެކުލަ  ސްޓްރެޓެޖީހިޔާރުކޮށްފައިވާ ޑެޓް 
މަގުސަދުތަކަށް  ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ  ،އަންނަމުންދާ ބަދަލުތަކާއިމިހާރު ދުނިޔޭގެ އިގްތިސާދަށް  ،ތަކާއިބާޒާރަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ބަދަލު

ތަންފީޒް ކުރާނެ ގޮތުގެ ޕްލޭނަކާއި، މި  ސްޓްރެޓެޖީއުލަތުގެ ޑެޓް އަދި މި ރިޕޯޓްގައި ދަ ނެއެވެ.ވާ ފައިކުރެވިއެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި ރިއާޔަތް 
 ތަންފީޒް ކުރުމުން ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް އަންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ ބަދަލުތައްވެސް ހިމެނިފައިވާނެއެވެ.  ސްޓްރެޓެޖީ
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 ގެ މަޤްަސދުސްޓްރެޓެޖީދަރަނީގެ  1.1

އަދި މެދުރާސްތާގައި ކުރިމަތިވެދާނޭ  ކުރުފައިސާ ހޯދުމުގައި،  ން ދަރަންޏަށް ނަގަންޖެހޭދައުލަތު، ގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީސްޓްރެޓެޖީމި 
ރުކާރުގެ . ސަހިރާސްތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ފައިސާ ހޯދުމެވެ. އަދި ހަމަ އެއާއި އެކު މާލީ ރަށްވެހި ބާޒާރު ތަރައްޤީކުރުމެވެ

ބޭރުދަރަނީގެ ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކް ރަދު ކުޑަކޮށް އަދި ޚަ ބިނާކޮށް ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ވީހާވެސް އަށްސްޓްރެޓެޖީއަމާޒަކީ މި 
 ކުޑަކުރުމެވެ.

 ސްކޯޕް އަދި ަކވަރޭޖް  1.2

ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ސްޓްރެޓެޖީ ދަރަނީގެ 
ގައި ދައުލަތުން ދޫކޮށްފައިވާ ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީތަކެއް ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީސެންޓްރަލް ގަވަރމަންޓްގެ ދަރަންޏެވެ. އެހެންކަމުން މި 
ހިރާސް އެއްކަމުން، ދަރަނީގެ  ގެޕޯޓްފޯލިއޯ  ވްރިނގް ގެރެންޓީތަކަކީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެގޮތުގައި ހިމެނިފައެއް ނުވާނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ސޮ 

 ސްޓްރެޓެޖީތެރޭގައި ވަކިން ދައުލަތުން ދޫކޮށްފައިވާ ސޮވްރިނގް ގެރެންޓީގެ ހިރާސްތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ  ތަކުގެހިރާސް
އަހަރަކު އެއްފަހަރު  ،ކޮށްޢާއް ކޮންމެ ހަމަހަކުން މުރާޖަތަސްޓްރެޓެޖީއެކެވެ. އަދި މި ސްޓްރެޓެޖީ އަހަރުގެ، އަހަރުން އަހަރަށް އާ ކުރެވޭ  3އަކީ 

ސަކޮށްފައިވާ ން މިކަމަށް ހާއް ގްރޫޕުއަދި ވޯލްޑް ބޭންކް ރނޭޝަނަލް މަނިޓަރީ ފަންޑް އިންޓަހަދާފައިވަނީ  ސްޓްރެޓެޖީ ކުރެވޭނެއެވެ. މި  ޝާއިޢު 
 ގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ.ސްޓްރެޓެޖީއެންމެ ފައިދާ ބޮޑު  ،ކުރުމަށްފަހުތައް ދިރާސާ ސްޓްރެޓެޖީފާތު އެކި ކޮށްގެން ތަޓޫލް ކިޓެއް ބޭނުން

 

 ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ތަފްސީލް  .2

 99.7ފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ފިޔާއެވެ. މިއީ ގައުމީ އުބިލިއަން ރު 80ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ ދަރަންޏަކީ  2021
  އެވެ.އިންސައްތަ

 ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުންޖުމްލަ ދަރަނި އަދި  )ބިލިއަން ރުފިޔާއިން( : ދައުލަތުގެ ދަރަނި 1ޗާރޓް 
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 އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ ތަފްސީލް  2.1

ބޮޑު ބައެއް ޙިއްޞާވަނީ  ދަރަނީގެ އެންމެމި  .ބިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ 48ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނި ހުރީ  2021
އަކީ އިންސައްތަ 62އިރު ޖުމްލަ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ ވަނަ އަހަރު ނިމުނު 2021ދައުލަތުން ވިއްކާފައިވާ ކުރުމުއްދަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލަށެވެ. 

 އިންސައްތަ މަތީ އަދަދެކެވެ. 4ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހާ އަޅާބަލާއިރު  2020މިއީ ބިލެވެ.  ޓްރެޜަރީ 

 

 އިން()ބިލިއަން ުރފިޔާއަށް ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންގ  2021 – 2018: 2ޗާރޓް 

 

 

 ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ތަފްސީލް  2.2

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބޭރުގެ  2020މިއީ  އަން ރުފިޔާއެވެ.ބިލި 32އުލަތުގެ ބޭރުގެ ދަރަންޏަކީ އަހަރު ނިމުނުއިރު ދަ ވަނަ  2021
ވަނަ އަހަރު  2021ބޭރުގެ ދަރަނި ބޮޑުވެފައިވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކަކީ  އިންސައްތަ ބޮޑު އަދަދެކެވެ. 28ދަރަންޏާއި އަޅާބަލާއިރު 

ތްތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ކުރިއަށް ބޭރުގެ ފަރާ   މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކާއި، 500ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް ވިއްކާފައިވާ 
 ގެންދާ މަޝްރޫއުތައް ޑިސްބަރސް ވަމުން ދިއުމެވެ.
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ސީދާ ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ އައުޓްސްޓޭންޑީންގ )ބިލިައން  ދައުަލތުން އަށް ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން  2021 – 2018: 3ޗާރޓް 
ރުފިޔާއިން

 
އިންސައްތައަކީ މަލްޓިލެޓެރަލް ފަރާތްތަކުން  20އިންސައްތައަކީ ބަޔާރސް ކްރެޑިޓް، އަދި  37ބޭރުދަރަނީގެ  ގައި ވާފަދައިން، ދައުލަތުގެ 4ޗާޓް 

އިންސައްތަ  27އިންސައްތައަކީ ބައިލެޓެރަލް ފަރާތްތަކަށް ނިޞްބަތްވާ ދަރަންޏެވެ. މީގެ އިތުރުން ބާކީ  16ނަގާފައިވާ ދަރަންޏެވެ. އަދި 
 ތްތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަންޏަށެވެ.ނިޞްބަތްވަނީ އެހެނިހެން ފަރާ

 
 ބެހިގެންވާގޮތް  ރސް އަށްވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ބޭރުގެ ދަރަނި އެކި ކްރެޑިޓަ 2021: 4ޗާރޓް 
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އަބޫދާބީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ޖެންސީޖަޕާން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޕަރޭޝަން އޭ

ސައުދީ ފަންޑް ފޯރ ޑިވެލޮޕްމަންޓް

އެހެނިހެން ބައިލެޓެރަލް ކްރެޑިޓަރުން

ޑިއާއިމްޕޯރޓް ބޭންކް އޮފް އިން-އެކްސްޕޯރޓް

އިނާއިމްޕޯރޓް ބޭންކް އޮފް ޗަ-ދަ އެކްސްޕޯރޓް

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

ިއޭޝަންއިންޓަރނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެސޯސ

އިސްލާމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް

ިވެލޮޕްމަންޓްދަ އޮޕެކް ފަންޑް ފޯރ އިންޓަރނޭޝަނަލް ޑ

އެހެނިހެން މަލްޓިލެޓެރަލް ކްރެޑިޓަރުން

އެކްސްޓަރނަލް ބޮންޑްހޯލްޑަރުން
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އިންސައްތަ  32ގެ ނިޔަލަށް ދައްކަންޖެހޭ ޖުމްލަ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ  2021ޑިސެމްބަރު  ،ބަލާއިރު ސް އަށްކްރެޑިޓަރއިގަނޑު ބޭރު ދަރަނީގެ މަ
 ،އެސް.އެފް.ޑީ ،ޑީ.އެފް.ޑީ.. އޭއެކްސްޓަރނަލް ބޮންޑް ހޯލްޑަރުންނެވެ އިންސައްތަ ހިއްސާކުރަނީ  27 އަދި ކުރަނީ އެގްޒިމް ޗައިނާއެވެ.ހިއްސާ

އަހަރު ވަނަ  2018އޭ.ޑީ.އެފް.ޑީ ގެ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި އިންސައްތައެވެ.  5އައި.ޑީ.އޭ އަދި އޮފިޑް މިއިން ކޮންމެ ފަރާތަކުން ހިއްސާކުރަނީ 
އިން ދައްކުވައިދެނީ  5ތިރީގައިވާ ޗާޓް  މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑު ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. 100ޕްރައިވެޓް ޕްލޭސްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި ވިއްކާފައިވާ 

 ވެ.ގޮތުގެ ތަފްސީލެ ރީތަކަށް ބެހިގެންވާ ކްރެޑިޓަރ ކެޓަގަ ދައުލަތުގެ ބޭރު ދަރަނި  ގެ ނިޔަލަށް ވަނަ އަހަރު  2021އިން  2018
 

 އަށް ދައުލަތުގެ ބޭރުގެ ދަރަނި ްކރެޑިޓަރ ކެޓެގަރީތަކަށް ބެހިގެންާވގޮތް )ބިލިއަން ރުފިޔާއިން( 2021އިން  2018: 5ޗާރޓް 
 

 
 

 

 ދަރަނި ޚިދުމަތްކުރުން  2.3

ސަރވިސް ސަސްޕެންޝަން ޑެޓް  20-ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. ޖީ 4.37ވަނަ އަހަރު ދަރަނި ޚިދުމަތްކުރުމަށް ޖުމްލަ ޚަރަދު ވެފައިވަނީ  2021
ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދެއްކުން ވަނީ  1.03ވަނަ އަހަރު ގާތްގަނޑަކަށް  2021)ޑީ.އެސް.އެސް.އައި( ގެ ދަށުން  ނިޝިއޭޓިވްއި

އަހަރުގެ މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން މި ދަރަނި ނަގާފައިވާ  5އަހަރާއި  3މި ފަސްކުރެވުނު ދަރަނި ދެއްކުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ. 
ގެ ބަލިމަޑުކަމުން  19-އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައެވެ. ޑީ.އެސް.އެސް.އައި ގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފިސްކަލް ސްޕޭސް ލިބި، ކޮވިޑް

 ރަދުތައް ކުރުމަށް ފުރުސަތު ލިބިގެން ދިޔައެވެ. ޚަމުހިއްމު ށާއި، އިގްތިސާދު އާރާސްތު ކުރުމަށް ކޮންމެހެން ކުރަން ޖެހުނު އަރައިގަތުމަ
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އަށް ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދު ކްރެޑިޓަރ ކެޓެގަރީތަކަށް ބެހިގެންވާގޮތް )ބިލިައން  2021އިން  2018: 6ޗާރޓް 
 (ރުފިޔާއިން

 

 

 ،އިންސައްތަ 76.7މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޔޫރޯބޮންޑުގެ  250ވަނަ އަހަރު ދައްކަންޖެހޭ  2022މެނޭޖްކުރުމަށް، ޕްރޯ އެކްޓިވް ކޮށް ދަރަނި 
ވަނަ އަހަރުގެ ދަރަނި  2021ލް ޓެންޑަރ އޮފަރ" އެއްގެ ތެރެއިން ދައްކާފައިވާތީ، ވަނަ އަހަރު ބާޒާރާއި ރައްޓެހި "އެނީ އެންޑް އޯ 2021
 ގެ ޖޫން މަހު މި ބޮންޑުގެ ބާކީ ވަނީ މެޗައަރ ވުމުން މިއަހަރުރުމަށް ކުރި ހޭދަ ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރު ތަކާ އަޅާބަލާއިރު ބޮޑުވެފައެވެ. އަދާކު

 ކުރެވިފައެވެ.  ޚަލާޞް އެއްކޮން އަނބުރާ ދައްކާ 

 

 ން ރުފިޔާއިން(ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމުގެ ޚަރަދު )ބިލިއަބޭރުގެ ވަނަ އަހަރަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ  2022: 7ޗާރޓް 

 
 

 އްކިފައެވެ.ދެމިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ވަނީ  އިންސައްތަ 61 ތެރެއިން ޖެހޭ ދަރަނީގެއްކަންގެ ފަރާތްތަކަށް ދަވަނައަހަރު ބޭރު 2022
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 ޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން ދަރަން  .3

ބޭނުންކުރަނީ  މައިގަނޑުގޮތެއްގައި ފައިސާދައުލަތުން ދަރަންޏަށް ނަގާ ށް ބަލާއިރު، މަޝްރޫއުތަކަބޮޑެތި ގެ ފަހުން، ދައުލަތުން ހިންގާ  2019
ދުވަހަކުވެސް އިގްތިސާދު ދަށަށް މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށެވެ. ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި ގުޅުންހުރި  އިއިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އާއި ސިއްހީ ދާއިރާއާ

ވަރަށް  ނުދާ މިންވަރަކަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި މިމަޝްރޫއު ތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަލުން ބިނާ ކުރުމަށް ވަނީ
އިންސައްތައެއް ނަގާފައިވަނީ ވަރަށް އަގު ހެޔޮކޮން ދިގު މަށް ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ ބޮޑު ބޮޑަށް މަގުފަހިވެފައެވެ. މިމަޝްރޫއުތައް ހިންގު

މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލައިން  800މުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އިންޑިއަން އެގްޒިމް ބޭންކުން ނަގާފައިވާ 
 400މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ހިލޭ އެހީ އާއި އެކު ނަގާފައިވާ  100ދުގެ ކަނެކްޓިވިޓީ ޕްރޮޖެކްޓަށް ޓަރ މާލެ ސަރަހައްއޮފް ކްރެޑިޓާއި، ގްރޭ

 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ހިމެނެއެވެ. 

ޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫއުތައް ކުރިއަން އިޤްތިސާދު އިތުރަށް ފުޅާކޮށް ކުރިއެރުވުމަށް، މެދުރާސްތާގައި ސަރުކާރުން މުހިންމު ބޮޑެތި އިންފްރަސް
 ރޕޯޓް ނަލް އެއަހަނިމާދޫ އިންޓަރނޭޝަ ،ދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މީގެ ތެރޭގައި، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްޤީކުރުމާއިގެން 
ގުޅީފަޅަށް ބަދަލު  ގުޅީފަޅު ހިއްކައިގެން މާލޭގެ ކޮމާޝަލް ޕޯޓް އްޤީކުރުމާއި،ޝަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރަޓަރނޭ ޑޫ އިންއްއަ ކުރުމާއި،އްޤީ ތަރަ

މާލެވުމަކީ ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ތަރައްގީގެ މިމަޝްރޫއުތައް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންކުރުމާއި، ސޯޝަލް ހައުސިންގ މަޝްރޫއުތައް ހިމެނެއެވެ. 
 ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ،އިތުރަށް ފުޅާވެ

އުފެއްދުމަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައިގެ ހިއްސާ  ކަރަންޓު ،މިހާރު ހިނގަމުންދާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކުގެ އިތުރުން
ޑީ ފަދަ .އެފް.ޑީ.އޭ ،ބީ.އައި.އައި.އޭ ،ބީ.ޑީ.އައި ،ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް ،އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް ބަދަލުވުން އަވަސްކޮށް ،އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި

 ން މުންނެވެ. މީގެ އިތުރު ހިންގެތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ގޮތަކަށް ހަކަތަ އުފެއްދުމުގެ މަޝްރޫއުތައް ދަނީ މާލީ އިދާރާތަކުގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު 
ގައި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަނޑިތައް  2023-2019އެކުލަވާލި ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭން  ވަނަ އަހަރު  2019ސަރުކާރުން ވަނީ 

 ކަތާއި ރާއްޖެ ހެދުމަށް ކުރެވޭ މަސައްވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ނެޓް ޒީރޯ ގައުމަކަށް  2030 ،އިޖީ( ހާސިލް ކުރުމަށް އަމާޒު ކަނޑައަޅަ.ޑީ.)އެސް
 ސްޓްރީމްލައިން ކޮށްފައެވެ.އީއެސްޖީގެ ސިޔާސަތުތަކާއި 

ވިއްކާފައެވެ. ޕްރޯ އެކްޓިވް ކޮށް  އްމިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކެ 500ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް  2021
ވަނަ އަހަރު  2021އިންސައްތަ،  76.7މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޔޫރޯބޮންޑުގެ  250ވަނަ އަހަރު ދައްކަންޖެހޭ  2022ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމަށް، 

އިގެން ލިބުނު ފައިސާއިންނެވެ. ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްމަންޓް އެކްސަރސައިޒެއްގެ ތެރެއިން އިނބުރާ ދެއްކީ މި ސުކޫކު ވިއްކަ ބާޒާރާއި ރައްޓެހި 
ގެ ސަބަބުން ހީނަރުވި ރާއްޖޭގެ އިގްސާދު އާރާސްތު ކުރުމަށް ދައުލަތުން  19-ސުކޫކު ވިއްކައިގެން ލިބުނު ފައިސާގެ ބާކީ ބޭނުން ކުރީ ކޮވިޑް 

 ކުރި ހަރަދުތައް ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. 

ން ދަރަނި ނަގައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ހިނގި ދައުލަތު  2021އިން  2019އިން ދައްކުވައިދެނީ  8ތިރީގައިވާ ޗާޓް 
ކުރު އަދި މެދުރާސްތާގައި މިމަޝްރޫއުތައް އަށް ހިނގާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޑިސްބަރސްމަންޓެވެ.  2025އިން  2022ޑިސްބަރސްމަންޓާއި، 

ދައުލަތުން ފޯރުކޮށްދޭ އާންމު  ،ދު ފުޅާވެ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުވެ މިމަޝްރޫއުތައް ނިމުމުން ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާ  ،ނިމޭނެ ކަމަށް ބެލެވޭއިރު
 ހިދުމަތްތަކަށް ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް އަންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.
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 )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( : ކޮންސޮލިޑޭޓެޑް ޑިސްބަރސްމަންޓް ހުލާސ8ާޗާރޓް 

 

 

 

 )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( މަޝްރޫޢު: ވައިގެ ބަނދަރު ތަރައްޤީކުރުމުގެ 9ޗާރޓް 
 

 

ރުފިޔާ ޑިސްބަރސް ކޮށްފައިވެއެވެ. މިއީ އެ މުއްދަތުގައި  ބިލިއަން 2.5އަށް ވީ.އައި.އޭ ތަރައްގީ ކުރުމަށް ގާތްގަނޑަކަށް  2021އިން  2019
ރުފިޔާ ޑިސްބަރސް ވާނެ  ބިލިއަން 7.2އަށް ޖުމްލަ  2025އިން  2022އިންސައްތައެވެ. އަދި  15.8ޑިސްބަރސްވި ޖުމްލަ ފައިސާގެ 

އިންސައްތަ އެވެ. މިމަޝްރޫއު ނިމޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  18.3ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މިއީ މިމުއްދަތުގެ ޖުމްލަ ޑިސްބަރސްމަންޓްގެ 
ޓުންނަށް ވީ.އައި.އޭ އިން މިލިއަން ޓޫރިސް 7.2މަޝްރޫއު ނިމުމުން އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް  ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުއެވެ. މި 2023

ޑޮމެސްޓިކް  މިހާރު ތަރައްޤީކުރެވިފައިވާ ،ކޮށްތަރައްޤީ އްޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓްތަ އަދި ސަރުކާރުން ދަނީ އިތުރު ފޯރުކޮށްދެވޭނެއެވެ.ހިދުމަތް 
 .ވަސީލަތްތައް އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް  ކުރަމުންނެވެ  ތަކުގައިއެއަރޕޯޓް
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 )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( ންހިޔާވެހިކަމާއި ރައްވެހިކަ: 10ޗާރޓް 

 

ރުފިޔާ ދަރަންޏަށް ނެގި ފައިސާއިން ހޭދަ ކުރެވިފައިވަނީ ހައުސިންގ އަދި  މިލިއަން 135ވަނަ އަހަރު ޖުމްލަ  2021އިން  2019
އާއި ގުޅިގެން ސިއްހީ ކަންކަމަށާއި، އިގްތިސާދު އާރާސްތު ކުރުމުގެ ކަންކަމަށް  19-ކޮވިޑް  އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުތަކަށެވެ.

، އިސްކަންދޭން ޖެހުމާއި ގުޅިގެން ހައުސިންގ އަދި އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުތައް މަޑުޖައްސާލަން ޖެހުނު ކަމުގައިވީ ނަމަވެސް
ތަށް ބާރު މިނެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ދަނީ މަސައްކަތް ކާރުން މިފަދަ މަޝްރޫއުމިހާރު އިގްތިސާދު ރީބައުންޑް ވެފައިވާތީ ސަރު 

މިލިއަން ރުފިޔާ ހައުސިންގ އާއި  2،370އަހަރު ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ގާތްނޑަކަށް  3ކުރިއަށް އޮތް ކުރަމުންނވެ. އެހެންކަމުން 
 މަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. އަރބަން ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ހޭދަވާނެކަ

 )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( : ހަކަތަ އާއި އަދި ފެނާއި ނަރުދަމ11ާޗާރޓް 

 

ރުފިޔާ، ކަރަންޓާއި، ފެނާއި އަދި ނަރުދަމާ ގެ މަޝްރޫއު ތަކަށް ދަރަންޏަށް  މިލިއަން  514.70ގާތްގަނޑަކަށް އަށް  2021 އިން 2019
އިންސައްތައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތް  3.2ނެގި ފައިސާއިން ހޭދަ ވެފައިވެއެވެ. މިއީ އެމުއްދަތުގައި ދަރަންޏަށް ނެގި ފައިސާއިން ކުރި ހޭދައިގެ 

ރުފިޔާ ކަރަންޓާއި، ފެނާ އަދި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއު ތަކަށް ހޭދަވާނެކަމަށް  ބިލިއަން 1.8އަހަރު ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ގާތްނޑަކަށް  3
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ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު މީހުން ދިރިއުޅޭ ހުރިހާ ރަށަކަށް ސާފު ފެނާއި ނަރުދަމާ ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރުން ވަނީ  2024އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. 
 އަމާޒު ކަނޑައަޅާފައެވެ.

 

 )މިލިއަން ރުފިޔާއިްނ( ތައްއި އިންސާނީ ވަޞީލަތްތައް ތަރައްޤީކުރުމުގެ ަމޝްރޫޢު: ބިނާރ12ާޗާރޓް 

 

 

ރުފިޔާ އުމްރާނީ އަދި އިންސާނީ ވަޞީލަތް ތައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ދަރަންޏަށް ނެގި ބިލިއަން  1.4ގައި ޖުމްލަ  2021 އިން  2019
ރުފިޔާ ހޭދަވާނެ ކަމަށް  ބިލިއަން 3އަށް ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ގާތްގަނޑަކަށް  2025އިން  2022ފައިސާއިން ހޭދަވެފައި ވެއެވެ. އަދި 

 ލެ ބްރިޖް އެޅުމަށް ކުރާ ހޭދަ ހިމެނެއެވެ. މާ-އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި ތިލަ

 

 

 ދަރަނީގެ ހިރާސްތައް  .4

ގައި ހިމެނޭ މުހިއްމު ސްޓްރެޓެޖީއް ބަލާ ވަޒަން ކުރުމަކީ ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާ ދަރަނީގެ ކަރަދާއި ހިރާސްތަޚަ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ 
( އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް، 2( ރިފައިނޭނިސިން ރިސްކް، )1މައިގަނޑު ހިރާސްތަކަކީ، ) ބައެކެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭ

ގައި  1( އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް އެވެ. ތިރީގައިވާ ތާވަލް 5ންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީ ރިސްކް. އަދި )( ކޮ 4)، ( ކަރަންސީ ރިސްކ3ް)
 ގެ ހަރަދާއި ހިރާސްތަކާއި ގުޅުން ހުރި އިންޑިކޭޓަރސް ތަކެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ  2021ހިމެނިފައިވަނީ 

 : ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ކޮސްޓު އަދި ރިސްކު 1ތާވަލު 
 ރިސްކް އިންޑިކޭޓަރ    2021 )ފ(2022

 ދަރަީނގެ ައގު  ޤަުއމީ އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ނިްސބަތުން() އިންޓަެރސްޓް 3.9 3.5

 އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް )%(އެްވރެޖް  ވެއިޓެޑް 4.0 4.2

 ރީފައިޭނންސިްނގ ިރސްކް  ޓަިއމް ޓު މެޗުރިޓީ )އަަހރު( އެްވރެޖް 6.1 6.8

 ައހަރު ތެޭރަގއި މެުޗއަރވާ ަދރަިނ )ޖުމްލަ ދަރަީނގެ ނިްސބަތުން( އެއް 42.3 40.8

 ނިްސބަުތން(ައހަރު ތެޭރަގއި މެުޗއަރވާ ަދރަިނ )ޤައުމީ އުެފްއދުންެތރިކަުމގެ  އެއް 42.1 40.8

 އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް ރިސްކް  ޓަިއމް ޓު ރީފިކްސިްނގ )އަަހރު( އެްވރެޖް 6.1 6.1

 ައހަރު ތެޭރަގއި ރީފިކްްސވާ ަދރަިނ )ޖުމްލަ ދަރަީނގެ ނިްސބަތުން( އެއް 42.3 52.9
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 ރޭޓް ދަަރނި )ކުރުުމއްދަުތގެ ދަރަނި ިހމަަނއިގެން( ފިކްސްޑް 97.8 96.1

 ބޭރު ފަިއާސގެ ރިސްކް  ފަިއާސގެ ދަަރނި )ޖުމްލަ ަދރަީނެގ ނިސްބަތުން( ބޭރު 50.1 47.9

 ޭބރު ފައިާސގެ ަދރަނި )ދައުލަުތގެ ޭބރު ފައިާސގެ ިރޒަރވްްސެގ ނިސްބަތުން( ކުރުުމއްދަުތގެ 16.3 19.2

 

 ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކް  4.1

އަގުބޮޑުކޮށް ރޯލްއޯވަރ ކުރަންޖެހިދާނެކަމުގެ، ނުވަތަ ރޯލްއޯވަރ މާ ، ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކަކީ ދަރަނި ރޯލްއޯވަރ ކުރަންޖެހޭ ހިނދު
ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކް ވަޒަން ކުރުމަށް ބަލާ މުހިންމު އިންޑިކޭޓަރސް ތަކަކީ އެވްރެޖް ޓައިމް ޓު މެޗުރިޓީ  ނުކުރެވިދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ.

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2021 )ޖުމްލަ ދަރަނީގެ އިންސައްތައިން( އެވެ. )އޭ.ޓީ.އެމް( އާއި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ ދަރަނި 
ވަނަ އަހަރު އޭ.ޓީ.އެމް  2020ވަނައަހަރުގެ އޭ.ޓީ.އެމް އާއި އަޅާބަލާއިރު ދަށް އަދަދެކެވެ.  2020އަހަރުގައެވެ. މިއީ  6.1އޭ.ޓީ.އެމް ހުރީ 

 2021ވަނަ އަހަރުން  2020ދަރަނި ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން  އެއް އަހަރު ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ އަހަރުގައެވެ. އަދި 7ހުރީ 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް  2021އިތުރުވި މައިގަނޑު ސަބަބަކީ  އިންސައްތަ އަށް އިތުރުވެފައެވެ. 42.3އިންސައްތައިން  39ވަނަ އަހަރަށް ވަނީ 

އެއް އަހަރުތެރޭގައި މެޗުއަރ ވާ ދަރަނީގެ ތެރޭގައި ކުރު މުއްދަތުގެ ފައިވާތީއެވެ. އިތުރުވެ ޓްރެޜަރީ ބިލްޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ވިއްކި 
މިލިއަން ޑޮލަރާއި،  58.0މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޔޫރޯ ބޮންޑުގެ ބާކީ  250ވަނަ އަހަރު މެޗުއަރވި  2022، ދަރަނި ކަމުގައިވާ ޓްރެޜަރީ ބިލާއި

 ހިމެނެއެވެ. އަދި އެހެން ބޭރުގެ ލޯނު ތަކާއި އެތެރޭގެ ލޯނުތައް 

ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރަށް އޮތް އެންމެ  2021މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑެބިއު ޔޫރޯބޮންޑް ރީފައިނޭންސް ކުރުމަކީ  250ވަނަ އަހަރު ވިއްކި  2017
މިލިއަން ޑޮލަރު ބާޒާރާއި  191.9ދަށުން، ޔޫރޯބޮންޑުގެ  ގެއެކްޓިވް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ރިސްކެވެ. ނަމަވެސް، ޕްރޯ ގބޮޑު ރީފައިނޭންސިން 

ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް ވިއްކި  2021އްގެ ތެރެއިން ރައްޓެހި "އެނީ އެންޑް އޯލް ޓެންޑަރ އޮފަރ" އެ
މިލިއަން  58.0ވަނަ އަހަރު ޖޫން މަހު ޔޫރޯބޮންޑުގެ ބާކީ  2022ސުކޫކުން ލިބުނު ފައިސާއިން ވަނީ ރީފައިނޭންސް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ޑެބިއު 

ތިރީގައިވާ ގ ރިސްކަށް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވިފައެވެ. ޑޮލަރު ދައްކައިގެން ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ކުރުމުއްދަތުގެ ރީފައިނޭންސިން
ލް މެދުރާސްތާގައި ހެޔޮ ފާލަކަށް ގެނެވި ދަރަނި އަދާ ކުރެވޭނެ ގައި ވާފަދައިން ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ރެޑެމްޕްޝަން ޕްރޮފައި 13ޗާރޓް 

 2026މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ބޮންޑް  100މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކާއި، އޭ.ޑީ.އެފް.ޑީގެ  500ނަމަވެސް  މިންގަނޑެއްގައި ވަނީ ހިފެހެއްޓިފައެވެ.
 ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާނެއެވެ.  ވަނަ އަހަރުގެ ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކް 2026ވަނަ އަހަރު މެޗުއަރ ވާތީ 
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 އަށް )މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުން( 2025އިން  2018: ބޭރުގެ ދަރަނީގެ ރިޕޭމަންޓް ޕްރޮފައިލް 13ޗާރޓް 

 

 ރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް އިންޓަ 4.2

އިތުރުވެގެން ގޮސްދާނެކަމުގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކަކީ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް މަތިވުމުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމުގެ ޚަރަދު 
.އާރް(، އެއް )އޭ.ޓީ ރިސްކެވެ. އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް މިނުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއް އިންޑިކޭޓަރ އަކީ އެވަރެޖް ޓައިމް ޓު ރިފިކްސިނގް

ސްބަތާއި، ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ވެއިޓެޑް ރޭޓްގެ ނިއިންޓަރެސްޓް ބަލް ވޭރިއަ އަދި ފިކްސް ކުރެވޭ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް އަދި ފިކްސްޑްއަހަރު ތެރޭގައި ރީ 
އެވަރެޖް ދަރަނި ޕޯޓްފޯލިއޯގެ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ފިކްސް ކުރުމަށް ނަގާ މުޅި އެވަރެޖް އިންޓަރެސް ރޭޓް )ޑަބްލިއު.އޭ.އައި.އާރް(. އޭ.ޓީ.އާރް އަކީ 

ބަދަލުތަކުން ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމުގެ ހަރަދު މުއްދަތެވެ. އެހެންކަމުން އޭ.ޓީ.އާރ ދަށްވިވަރަކަށް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓަށް އަންނަ ކުއްލި 
ގައި ވާ ފަދައިން 1. ޓޭބަލް އަހަރުގަ އެވެ 6.1ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އޭ.ޓީ.އާރް ހުރީ  2021އިތުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެގެން ދެއެވެ. 

އަދި ފިކްސްޑް އިންސައްތައެވެ.  42.3ގެ ޖުމްލަ ދަރަނީ ރަނީގެ ނިސްބަތަކީ އެއް އަހަރު ތެރޭގައި އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިފިކްސް ކުރަންޖެހޭ ދަ 
އިންސައްތައެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ބޮޑު އިންސައްތައެއް )ޖުމްލަ ދަރަނި  98.9 ޖުމްލަ ދަރަނީގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދަރަނީގެ ނިސްބަތަކީ

ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް އިންޓްރެސްޓް ލުގައި ހުރިނަމަވެސް، މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ ޓްރެޜަރީ ބި 12އިންސައްތަ(  37ޕޯޓްފޯލިއޯގެ 
 ރޭޓު މައްޗައް ދިއުމުގެ ރިސްކާއި ކުރިމަތިވެދާނެއެވެ. 

 

 (2021: ފިކްސްޑް ރޭޓް ދަރަނީގެ އިންސައްތަ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން )14ޗާރޓް 
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ޓްޜެރަރީ ބިލުތަކުން އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް  ،ހިއްސާއެއް އޮތް ނަމަވެސް ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލުތަކުގެ ބޮޑު
ފިކްސްޑް ރޭޓެއްގައި ޓްރެޜަރީ ބިލް މަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ސަބަބަކީ މިވަގުތު ދައުލަތުން ޓްރެޜަރީ ބިލް ވިއްކަނީ 

ބިލުގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތައް އިތުރު ވަމުން ދާތީ، ކުރިއަށް އޮތް  ޓެޕް ކުރާ އުސޫލުން ކަމަށް ވާތީއެވެ. އަދި ޓްރެޜަރީ
ވަނަ  2020ވަނަ އަހަރު ޓްރެޜަރީ ބިލް ވިއްކައިގެން ހޯދި ފައިސާގެ  2021ތަނުގައިވެސް މި ރިސްކް ކުޑަވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. މިކަން 

ބިލިއަން ރުފިޔާ  5.2ވަނަ އަހަރު ޓްރެޜަރީ ބިލް ވިއްކައިގެން  2021ފައިވާތީ ހާމަވެއެވެ. އިންސައްތަ އިތުރުވެ  24.9އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 
އިންސައްތަ( އަކީ ވޭރިއެބަލް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓުގައި  1.1ހޯދާފައިވެއެވެ. ހަމަ އެއާއިއެކު ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ވަރަށް ކުޑަ އިންސައްތައެއް )

ގްލޯބަލް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުރުރާސްތާގައި މައްޗަށް ދިޔަނަމަވެސް ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ އިންޓްރެސްޓް ، ނަގާފައިފާ ދަރަނި ކަމަށް ވުމުން
ދަރަނީގެ  ރޭޓް ރިސްކަށް މާބޮޑު ނޭދެވޭ އަސަރެއް ނުކުރާނެއެވެ. ނަމަވެސް މެދުރާސްތާގައި ރީފައިނޭންސް ކުރަންޖެހޭ އެތެރޭގެ ދަރަންޏާއި ބޭރުގެ

 ރޭޓް ރިސްކް މައްޗަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު އެބައެތެވެ.ސަބަބުން އިންޓަރެސްޓް 

 

 ރިސްކް  ބޭރު ފައިސާގެ  4.3

އިންސައްތައަކީ  50ބާކީ ނަގާފައިވާ ދަރަންޏެވެ.  ދިވެހި ރުފިޔާއިންއިންސައްތަ އަކީ  50ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ ދަރަނީގެ  2021
ސައުދީ ، ޗައިނީސް ޔުއާން )ސީ.އެން.ވައި(، ރޭގައި އެމެރިކާ ޑޮލަރު )ޔޫ.އެސް.ޑީ(އެކިއެކި ބޭރު ފައިސާއިން ނަގާފައިވާ ދަރަންޏެވެ. މީގެ ތެ

ވަނައަހަރު ބޭރު  2021 ވަނައަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު، 2020 އަދި ޖަޕާނީސް ޔެން )ޖޭ.ޕީ.ވައި( ހިމެނެއެވެ. ،ޔޫރޯ، ރިޔާލް )އެސް.އޭ.އާރ(
އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ. ބޭރު ފައިސާއިން ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް  15ގެ ނިސްބަތް ވަނީ ފައިސާއިން ނަގާފައިވާ ދަރަނީ 

ދިހަވަރަކަށް އަހަރު ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޑޮލަރަކަށް  އިންސައްތައެވެ. 35އޮތީ އެމެރިކާ ޑޮލަރުންނެވެ. އެއީ ބޭރު ފައިސާއިން ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ 
ރުފިޔާ އާއި  10.28ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޑޮލަރަކަށް ޖެހޭ އަގު ވަނީ ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2011 ،ގައި ބޭއްވުމަށްފަހު 12.85ޖެހޭ އަގު 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭރުފައިސާގެ  2021ރުފިޔާއާއި ދެމެދު ގަނެ ވިއްކޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއިން ކަނޑައަޅާފައެވެ.  15.42
 2.01އިން ސައްތަ ޑެޕްރިޝިއޭޓްވި ކަމުގައިވީނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ދަރަނި ޕޯޓްފޯލިއޯ އަށް  5ރުފިޔާގެ އަގު ދަރަނި ހުރި މިންވަރުން ދިވެހި 

 އިންސައްތައެވެ.  2.5ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ބިލިއަން ރުފިޔާ އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 

ރުފިޔާއާއި ދެމެދު ގަނެ ވިއްކޭ ގޮތަށް ކަނޑައަޅާފައިވީ ނަމަވެސް  15.42ރުފިޔާ އާއި  10.28 ވަނީ ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޑޮލަރަކަށް ޖެހޭ އަގު
ގައި ހިފެހެއްޓިފައެވެ. މިގޮތަށް ހިފެހެއްޓިފައި  15.42ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ދިވެހި ރުފިޔާއިން ޑޮލަރަކަށް ޖެހޭ އަގު ހުރީ ގާތްގަނޑަކަށް 

އިންސައްތަ  50ބަލް ކޮން ހުރުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދޭ، އެކަށީގެންވާ ޕޮލިސީ އެންކަރ އެކެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓޭހުރުމަކީ މަނިޓަރީ ޕޮލިސީ 
ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ޑޮލަރަކަށް ޖެހޭ ވަރު އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި ހުރުމުގެ ސަބަބުން ބޭރު ފައިސާއިން ހުރި ކަމުގައި ވީނަމަވެސް 

 ގައި ހިމެނޭ ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކު ކުޑަ ކޮށްދެއެވެ. ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ 
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 (2021: ބޭރު ފައިސާ ދަރަނީގެ އިންސައްތަ ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން )15ޗާރޓް 

 

 

 ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީ ރިސްކް  4.4

ގެ ހިއްސާ ދައުލަތުގެ ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ދައުލަތުން ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީ ދޫކޮށްފައިވާ ދަރަންޏާއި، އަދި ދައުލަތު 
ވާ ދަރަނި ދައުލަތުން ގެރެންޓީ ދީފައިވަނަ އަހަރު  2021ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު  2020އޮންނަ ކުންފުނި ތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަންޏެވެ. 

 14.9ގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުން ދޫކޮށްފައިވާ ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީތަކުގެ އައުޓްސްޓޭންޑިންއަކީ  2021އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.  15ވަނީ 
 އިންސައްތައެވެ. 19ވަނަ އަހަރުގެ ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ ނިސްބަތުން  2021ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ގާތްގަނޑަކަށް 

އްޖެ ނަމަ ދައުލަތުގެ ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތެއްގެ މާލީ ހާލަތު ގޯސްވެ ،ކޮށްފައިވާ ދަރަނި ދަށްވި ނަމަވެސްދައުލަތުން ގެރެންޓީ 
ރުކާރުން މާލިއްޔަތަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ކޮށްފާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން ސަރުކާރުން ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް ސަ

ހެދުން ޓަރ ކުރުމުންނެވެ. އަދި ހަމައެއާއިއެކު، ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފަރާތްތަކުގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް އެސެސްމަންޓް ދަނީ މޮނި
ށް  ވަނީ ހަރުދަނާ ކުރެވިފައެވެ. ސަރުކާރުން ދަނީ ދައުލަތުން ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީ ދީފައިވާ ފަރާތްތައް މޮނިޓަރ ކޮށް ޕްރޮ އެކްޓިވްކޮއިތުރަށް

 އެފަރާތްތަކަށް ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޤާބިލްކަން ހުރިތޯ ކަށަވަރުކުރަމުންނެވެ. 

 
 

 އަށް( 2025އިން  2018: ދައުލަތުގެ ސޮވްރިންގ ގެރެންޓީގެ އައުޓްސްޓޭންޑިން )16ޗާރޓް 
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 އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް  4.5

ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ތެރޭގައި  ތައްބެލެހެއްޓުމުގެ މަސަތްކަތްއޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކަކީ އިދާރީ އަދި ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުގެ ތެރެއިން ދަރަނި 
ވަނަ އަހަރު ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އެހީގައި ހަދާފައިވާ ޑެޓް  2019ކަމެއް ދިމާވުމުގެ ހިރާސްއެވެ.  ފަދަ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޚަރަދު ބޮޑު ވެދާނެ

ބެލެހެއްޓުމުގައި އިދާރީ ގޮތުން އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން  މެނޭޖްމަންޓް ޕާރފޯމަންސް އެސެސްމަންޓް )ޑެމްޕާ( ރިޕޯޓްގައި ދަރަނި
ވަނީ ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ. އެގޮތުން ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ އެންމެހާ ކަންކަން އެއް ފުރާޅެއްގެ ދަށަށް ގެނައުމަށް ޑެމްޕާ ރިޕޯޓްގައި 

 އޮފީސް މޮޑެލް އަށް ދަރަނި ބަލަހައްޓާ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ބަދަލު ކުރުމާއި އެކު ލަފާދެއްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން ފްރޮންޓް، މިޑްލް އަދި ބެކް
ކަމުން، ޑެމްޕާ ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަ ކޮށްފައިވާ މުހިއްމު އޮޕަރޭޝަނަލް ރިފޯމްތައް ގެނައުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އެހީއަކަށް ވެގެން ދިޔައެވެ. އެހެން

ނިސްޓްރީގެ ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޑިޕާރޓްމަންޓްއިން ދަރަނި ބަލަހައްޓާ ނިޒާމް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ދަރަނީގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށް، މި
 ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފާއިތުވި އަހަރު ތަކަކޭވެސް އެއްފަދައިން އިސްކަމެއް ދީގެން ކުރިއަށް ގެންދާނެއެވެ. 

ލެހެއްޓުމުގެ ކަންކަން ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކާ ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބެ  ،ސަރުކާރުގެ ލެޖިސްލޭޓިވް އެޖެންޑާގެ ތެރެއިން
މިހާރު އޮތް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި، އަދި ދައުލަތުގެ ހަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު  ،ޑެޓް ލޯ ޑްރާފްޓްކުރުމާއި ،އެއްގޮތްކުރުމަށްޓަކައި

މުގެ ސަބަބުން ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ ގާނޫނީ އޮނިގަނޑު އިތުރަށް ހަރުދަނާވެގެންދާނެ މުރާޖަޢާކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިކަ
 އެވެ.

ޑީ.އާރު.އެމް.އެސް( ގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަރޝަން -ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ޑެޓް ރެކޯޑިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމް )ސީ.އެސް
ޑިއަން ސޮފްޓްވެއަރ އަށް މައިގްރޭޓް ވުމުގެ މަސައްކަތް ސަރުކާރުން ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. މިއީ ކަމަށްވާ ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ މެރި

ބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ދަރަނި ބަލަހައްޓާ ފަރާތްތަކަށް ފަހި ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ބެލެހެއްޓުމާއި އެނަލައިޒް ކުރުމަށް ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް 
މީގެ   ގޮތުން ދަރަނި ރެކޯޑްކުރުމާއި ރިޕޯޓްކުރުމާ ގުޅުންހުރި އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކްތައް ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ.ވެގެންދާނެ ކަމެކެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ

އެމް.އެމް.އޭ  ،ދައުލަތުގެ ސެކިއުރިޓީސް ވިއްކުމުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވާ އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކްތައް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ،އިތުރުން
ސެކިއުރިޓީސް ވިއްކުމަށް ބޭނުންވާ އޮޓޮމޭޝަން އަދި އިންޓަގްރޭޝަން ގެނައުމަށް ސަރުކާރުން މިހާރު ދަނީ މަސައްކަތް  ،އާއި ގުޅިގެން

މަރުކަޒީ ސެކިއުރިޓީޒް  ،ނެޝަނަލް ޕޭމަންޓް ސިސްޓަމާއި ގުޅިފައިވާ އިލެކްޓްރޯނިކް ޓްރޭޑިންގ ޕްލެޓްފޯމަކާއި ،ކުރަމުންނެވެ. މިގޮތުން
ދައުލަތުން ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީޒްގެ އޮޕަރޭޝަންތައް  ،. މިމަޝްރޫޢު ނިމުމުން މުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.ޑިޕޮސިޓަރީއެއް ޤާއި

 ބައިނަލްއަޤްވާމީ އެންމެ ރަނގަޅު އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށެވެ. ،ކުރިއަށް ގެންދެވޭނީ ޕްރޫޑެންޓްކޮން
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 2025 – 2023 ސްޓްރެޓެޖީ މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ  .5
 

 ފައިނޭންސިންގ ރިުކއަރމަންޓް 5.1

ނުހިމަނައި( އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ގްރޮސް ފައިނޭންސިންގ )ޓްރެޜަރީ ބިލުގެ ރޯލް އޯވަރ މެދުރާސްތާގައި، 
ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެ ކަމަށް  12.5އަހަރު މި އަދަދު  2025ބިލިއަން ރުފިޔާއިން  11.7ވަނައަހަރު  2023ކުރެވެއެވެ. އެގޮތުން 

އިވިޔަސް، ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ ދަށުން ފިސްކަލް ކޮންސޮލިޑޭޝަން ގެނައި ކަމުގަ
ގްރޮސް ފައިނޭންސިންގ ނީޑް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. ބޭސްލައިން ސިނާރިއޯގައިވެސް އިންޓަރެސްޓް ކުރާ ހޭދަ ބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން 

އަން ރުފިޔާއަށް އިތުރުވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ބިލި 4.4ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2025ބިލިއަން ރުފިޔާއިން  3.9ވަނަ އަހަރު  2023ހަރަދުތައް 
 ކުރެވެއެވެ.

 

 ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދިދާނެ ފަރާތްތައް 5.2

 ރަލް ކްރެޑިޓަރސް ރަލް އަދި ބައިލެޓަމަލްޓިލެޓަ 5.2.1

 މަލްޓިލެޓަރަލް  ،ސަރުކާރުން ގަސްތުކުރަނީ ،ދައުލަތަށް ލިބޭނެ އެންމެ ކޮންސެޝަނަލް ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް އިސްކަން ދިނުމުގެ ގޮތުން
ސަރުކާރުން  ރާސްތާގައި. އެހެންކަމުން މެދުމަށެވެފައިނޭންސިންގ ހޯދު ދަމަހަށްޓައި، އެފަރާތްތަކުން ކްރެޑިޓަރސް އާއި ގުޅުން  ބައިލެޓަރަލްއަދި 

ޞިއްޙީ ޚިދުމަތާއި  ،އިއާވަރަށް ގާތުން މަސައްކަތް ކުރާނީ އަތޮޅުތަކުގެ ތަރައްޤީއަށް ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ އަސާސީ އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސިންގ   ކްރެޑިޓަރސްބައިލެޓަރަލްމަލްޓިލޭޓަރަލް  އަދި އިޖްތިމާޢީ މަޝްރޫޢުތައް ފަދަ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

 .ހޯދުމަށެވެ

 އެހެނިހެން ބޭރުގެ ކްރެޑިޓަރސް 5.2.2

 ،ދިގުމުއްދަތަކަށް ބަހާލައިގެން ލޯނު ދޭ އެކްސްޕޯޓް ކްރެޑިޓް އޭޖެންސީތަކާއި ދައުލަތަށް ކޮންސެޝަނަލްކޮން ނުވަތަ ކުޑަ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓެއްގައި
 ދައުލަތަށް  ،އެހެންކަމުންތަކާއި އެކު ރަނގަޅު ގުޅުމެއް ސަރުކާރުން ދަމަހައްޓައެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ ގިނަ މާލީ އިދާރާއަދި  ،ބޭރުގެ ބޭންކުތަކާއި

ކްރެޑިޓަރ  ސިންދަފާތު ވެފައިވާ އިތުރަށް ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި  އިހޯދަ  ގެ އަތުން ކްރެޑިޓަރުން އެހެނިހެން ބޭރުގެ  ބޭނުންވާ ފައިނޭންސިންގ
 ގެންދާނެއެވެ.މަށް މަގުފަހިވެ އިސްކަންދޭ މަޝްރޫޢުތަކަށް އެންމެ ރަނގަޅު ފައިނޭންސިންގ އިޚްތިޔާރުކުރު  ސަރުކާރުން ،ބިނާވެ އްބޭސްއެ

 

 ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ ބާޒާރު  5.2.3

 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ  250ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު ވިއްކި  2017ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް ބޮންޑެއް ވިއްކީ 
މިލިއަން ޑޮލަރު ބާޒާރާއި ރައްޓެހި "އެނީ އެންޑް އޯލް ޓެންޑަރ  191.9އެކްޓިވް ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓްގެ ދަށުން، ޔޫރޯބޮންޑުގެ  ޔޫރޯބޮންޑެވެ. ޕްރޯ

ބިއު ސުކޫކުން ލިބުނު ފައިސާއިން ވަނީ ވަނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ބައިނަލްއަޤުވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް ވިއްކި ޑެ 2021އޮފަރ" އެއްގެ ތެރެއިން 
ޓެޕްކޮށްފައެވެ. ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރުގައި  ށްނޭންސް ކުރެވިފައެވެ. އޭގެފަހުން ސަރުކާރުން ވަނީ ދެފަހަރެއްގެ މަތިން މި ސުކޫކަރީފައި



20   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް I                                              ޓެޖީސްޓްރެދައުލަުތގެ މެުދރާްސތާގެ ަދރަީނގެ  

 

( ގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރަށް ހުޅުވާލި ޓެޕް ވަނީ ތިންގުނައަށް އޯވަރ ސަބްސްކްރައިބް 2021އަދި އެންމެ ފަހުން )ސެޕްޓެމްބަރ 
  ވެފައެވެ.

ބިފައިވާ ބާޒާރުން ރާއްޖޭގެ ސުކޫކު ސެޓްފިކެޓަށް ލިބުނު ބޮޑު ތަރުހީބަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީގެ ޓްރެޖެކްޓަރީއަށް އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ލި
ތުކުރާތީ، މާލީ ބާޒާރުގެ ހަރަކާތްތެރި ވުމަށް ސަރުކާރުން ގަސްކަމުގެ ހެއްކެކެވެ. ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރުގައި 

 ރަމުންނެވެ.އިންވެސްޓަރުންނާއި އޮންނަ ގުޅުން ދަމަހައްޓައި އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ޤަވާއިދުން އިންވެސްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުން ދަނީ ބައްދަލުކު
ކެވެ. އެގޮތުން ންސިންގ ހޯދުމަށް އޮތް މަގެ ސަރުކާރަށް ފައިނޭ  ކޮންޑިއުސިވް ނަމަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރަކީބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރު 

ން މާލީ ބާޒާރު ގޮތްތައް ބަލައި ގޮތްގޮތުން ފައިސާ ހޯދޭނެ އެހެނިހެން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރުން ފައިނޭންސިންގ ހޯދާނީ  ސަރުކާރުން 
 ކަމުގައި ވަނީނަމައެވެ.ނެއެކަށީގެންވާ އަގެއްގައި ފައިނޭންސިންގ ލިބޭ

މިލިއަން ޑޮލަރު  500ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ބާކީ އޮތް  1އި.ސީ.ޑީ އާއި އެކު ޤާއިމުކޮށްފައިވާ ވަނަ އަހަރު އަ 2019
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާއި، ދައުލަތުގެ މާލީ ހާލަތާއި، ، ސަރުކާރުން ގަސްތުކުރަނީ ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރުގެ ހާލަތާއިނެގުމަށް މެދުރާސްތާގައި 

ސަރުކާރުން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ސުކޫކު ވިއްކައިގެން ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް ދާނެ ހަރަދާއި ރިސްކު ބަލާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ. 
ނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ކުރާނީ އިންވެސްޓަރުންނަށް ބޭނުންވާ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށާއި، އިންވެސްޓަރުން

 ނުވަތަ ބުލޫ ބޮންޑު ފަދަ ސަސްޓެއިނެބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޮންޑެއް ވިއްކުމެވެ.ވިސްނުމަކީ މެދުރާސްތާގައި ގްރީން 

 

 އެތެރޭގެ ކްެރޑިޓަރސް  5.2.4

ޑިޓީ އުފެއްދުމުގައި އެތެރޭގެ ކްރެޑިޓަރސް މުހިންމު ދައުރެއް ރަށްވެހި ބާޒާރުގައި ލިކުއިދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމުގައި، 
 ނެގުމަކީ ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ކަމެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓަރސް އަތުން ލޯނުސެކިއުރިޓީޒް މާކެޓާއި މަނީ މާކެޓް ހިމެނޭ ގޮތަށް  ،އަދާކުރާތީ
ޑޮމެސްޓިކް  ،ސަރުކާރާއި އެސްއޯއީތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ސިންދަފާތު ކުރެވޭނެތީ ގެ ވިސްނުމަކީ،ސަރުކާރު 

އެހެނިހެން  އި،ޓާމް ލޯނާ ،މެދުވެރިކޮށް ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރު އަދި ދިގު މުއްދަތުގެ އިންސްޓްރޫމެންޓްތައް ކަމަށްވާ ކްރެޑިޓަރސް
ލިކުއިޑިޓީ އިތުރުވުމާއި ބާޒާރުގައި ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މާލީ ރަށްވެހި ބާޒާރުގައި  ންސްޓްރޫމެންޓްތައް ތައާރަފްކުރުމަށެވެ.އިނޮވޭޓިވް އި

 އިތުރުން ވާދަވެރިކަން އިތުރުވެ، ލޯނުގެ އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ކުޑަވެ، އެކަމުގެ ފައިދާ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއަށް ކުރާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މީގެ 
  ނަގަންޖެހޭ ދަރަންންޏަށް ބަރޯސާވުން ކުޑަވެގެންދާނެއެވެ. ކަމުގެ ސަބަބުން ބޭރުންމި

 

 މާލީ ރަށްވެހި ބާޒާރު 5.2.5

މިހާރު ހުރި ޑޮމެސްޓިކް ސެކިއުރިޓީޒް ރީފައިނޭންސް ކުރުމަށް ސަރުކާރަށް މުހިންމު ބައެއްގެ ގޮތުގައި މާލީ  ،ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސްކޮށް
ވެހި ބާޒާރުގެ ބައިވެރިންނާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތްކޮށް އަދި މާލީ ރަށް  ،މާލީ ރަށްވެހި ބާޒާރު ތަރައްޤީކޮށް ރަށްވެހި ބާޒާރު ދެމިއޮންނާނެއެވެ.

ސަރުކާރުގެ  ،ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން 2023 ،ސްޓަރުންނާ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިންމިހާރު ތިބި އިންވެ
 މާލީ ރަށްވެހި ބާޒާރުގެ ޕްލޭނަށް އަންނަ މުހިންމު ބަދަލުތައް  ރިޓީ ވިއްކުމުގެސަރުކާރުގެ ސެކިއު ،ލެންޑަރ ޝާއިޢުކޮށްސެކިއުރިޓީޒް ވިއްކާ ކަ 

 ހިއްސާކުރެވޭނެއެވެ.ރުންނަށް އިންވެސްޓަ
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ނީ ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލައެންޓް އިންސްޓްރޫމެންޓްތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް އާ ޓްރެޜަރީ އިންސްޓްރޫމެންޓްތައް މާލީ ރަށްވެހި ބާޒާރަށް ސަރުކާރުން ދަ
އެކްސެސް ލިކުއިޑިޓީ އިންވެސްޓް  ތައާރަފް ކުރަމުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ޝަރީޢާ ކޮމްޕްލައެންޓް އިންވެސްޓަރުންނަށް އެފަރާތްތަކުގެ

  މަގުފަހިވެގެންދާނެއެވެ.އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޯޓްފޯލިއޯ ސިންދަފާތު ކުރުމަށް ކުރެވޭނެ އިތުރު މަގެއް ފަހިވެ، 

 ބާޒާރަށް އަހަރާ ދެމެދުގެ ބޮންޑް ސަރުކާރުން މާލީ ރަށްވެހި 20އަހަރާއި  10 ،އަހަރާއި 10އަހަރާއި  5އަހަރުގެ ތެރޭގައި،   3 އޮތްކުރިއަށް
ސަރުކާރުގެ ސެކިއުރިޓީޒް  ،ސެންޓްރަލް ސެކިއުރިޓީޒް ޑިޕޮސިޓަރީ ސިސްޓަމެއް ޤާއިމުކޮށް ،ތައާރަފްކުރެވިގެންދާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން

ގެ މަސައްކަތް ތަރައްޤީކުރުމު  މާލީ ރަށްވެހި ބާޒާރު ،ކުރެވޭނެ ގޮތް ހަދައިފަސޭހައިން  ސެޓްލްމަންޓް މި ސިސްޓަމުގެ ތެރެއިން ގަނެވިއްކުމާއި، 
 ސަރުކާރުން މިހާރު ކުރަމުންދާކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ.

 

 2025 – 2023 ސްޓްރެޓެޖީ މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ  .6
 ގެ ތައާރަފް ސްޓްރެޓެޖީ 6.1

ދަރަންޏަށް ފައިސާ ހޯދެން ހުރި  އެކުލަވާލާފައިވަނީ ސްޓްރެޓެޖީގައި ހިޔާރުކޮށްފައިވާ ޑެޓް  2025–2023 ސްޓްރެޓެޖީދައުލަތުގެ ޑެޓް 
ނެގެން ހުރި ވަރާއި، ދަރަނީގެ ކޮންޕޮޒިޝަން ބަދަލުވާހެން ދަރަނި ނަގާ ފައިސާ އާއި، މުއްދަތާއި، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ބަދަލުކޮށް  ފަރާތްތަކުން 

ލް ބަލާ ދިރާސާ ކުރުމަށްފަހުއެވެ. ދަރަނީގެ ތަކުން ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ކޮސްޓް އަދި ރިސްކް ޕްރޮފައި ސްޓްރެޓެޖީއަލްޓަރނޭޓިވް 
ގެ ޖުމްލަ ދަރަންޏާއި، އަދި ދައުލަތުހުރި ވަނައަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2021އެކުލަވާލުމުގެ ކުއެންޓިޓޭޓިވް އެނަލިސިސްގައި  ސްޓްރެޓެޖީ

 19މެންޓް ތައް ތަމްސީލުކުރުމަށް މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިނޭންސިންގ ހޯދިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ޑެޓް އިންސްޓްރޫ
ޓަރެޓަޖީގައި ރިޕްރެސެންޓޭޓިވް ޑެޓް އިންސްޓްރޫމެންޓް ތަކަކަށް މުޅި ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ބަހާލައިގެންނެވެ. މި އިންސްޓްރޫމެންޓްތައް ދަރަނީގެ ސް

-ކޮސްޓް  ކަމަށްވާ،އި ލޯނުތަކުގެ މައިގަނޑު ސިފަތައްބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭ އެތައް ސެކިއުރިޓީޒްތަކާ
އިންސްޓްރޫމެންޓްތައް  މި ،މީގެ އިތުރުން ޚުލާޞާކުރުމަށެވެ. ދަރަނީގެ ހިދުމަތުގެ ހަރަދުއަދި  ،ފައިނޭންސިންގ ޓާރމްސް ،ރިސްކް ޕްރޮފައިލް
ގްރޮސް ފައިނެންސިންގ ގައި މެދުރާސްތާގައި ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް ސްޓްރެޓެޖީދަރަނީގެ  ބޭނުންކޮށްފައިވާނީ،

 ވެ.ދެނެގަތުމަށެ 

ކުލެވޭ އަކީ މިހާރު ހުރި ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭ ޚަރަދާއި ހިރާސްތައް އެސްޓްރެޓެޖީގެ ގޮތުގައި ހިޔާރުކޮށްފައިވާ ސްޓްރެޓެޖީ ދަރަނީގެ 
 ،ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި އިތުރުވުމުގެ ރިސްކާއި ބޭރު ފައިސާއިން ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ ސަބަބުން ،އެކެވެ. ޚާއްޞަކޮށްސްޓްރެޓެޖީ

އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ  ސްޓްރެޓެޖީމި  ،ޝަންތަކެއް ހުރި ނަމަވެސްވެ. މިހާރު ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ލިމިޓޭ ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކެ 
ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި  ،ތަންފީޒުކުރުމުން ސްޓްރެޓެޖީމި ދަރަނީގެ  ތާގައި ބޭރުގެ ފައިސާއިން ނަގާ ދަރަނި މަޑުމަޑުން މަދުކުރުމަށެވެ.މެދުރާސް

ފައިސާގެ ބޭރު ގައި  ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯއަދި  ،ފައިނޭންސިންގ ވީހާވެސް ކުޑަ އަގެއްގައިދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ  ،ބޮޑުވުން ކޮންޓްރޯލްކޮށް
ގެ މުހިއްމު އެސަމްޕްޝަން ތަކާއި، ސްޓްރެޓެޖީތިރީގައިވާ ސެކްޝަނުގައި މި  އެކްސްޕޯޝަރ މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރަށް އެހީތެރިވެދޭނެއެވެ.

 ތަންފީޒު ކުރަން ހުށަހަޅާ ކަންކަން ހިމެނިފައިވާނެއެވެ. ސްޓްރެޓެޖީދަރަނީގެ 
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 މުހިއްމު އެސަމްޕްޝަންސް 6.2
ޕްރޮޖެކްޝަންތަކުގެ ފޯކަސްޓްތައް ބޭނުންކޮށްގެން ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާ ފިސްކަލް ފްރޭމްވަރކް  މޮޑެލިންގގައި ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަރޖީގެ 

ތަކުގެ ދަށުން ޕޯޓްފޯލިއޯ ކޮސްޓާއި ރިސްކް އިންޑިކޭޓަރސްގެ ބޭސްލައިން އެސްޓިމޭޓްތައް ސްޓްރެޓެޖީފައިނޭންސިންގ  އަލްޓަރނެޓިވް
 ތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އެސަމްޕްޝަންތައް ސްގެ ދަށުން ބޭނުންވާ ފައިނޭންސިންގ މިކްސްގެ މުހިންމު ތައްޔާރުކުރެއެވެ. މި އެމްޓީޑީއެ

 ފައިނޭންސިންގ އެސަމްޕްޝަން  6.2.1
 

 100މިލިއަން ޑޮލަރާއި  50ދައުލަތުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިސަރވް ރަނގަޅުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން  .1
ދައުލަތަށް ނަމަވެސް ދިގުރާސްތާގައި ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށް  ޑޮލަރާއި ދެމެދުގެ އަދަދެއް ބޭރުފައިސާއިން ނެގުން.މިލިއަން 

  އިންސައްތާގައި ހިފެހެއްޓުން 40ނަގާ ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނީގެ ނިސްބަތް 
ފަހު އިތުރަށް ނަގަން ޖެހިއްޖެނަމަ ބައިނަލް އަޤުވާމީ މާލީ ބޭރު ފައިސާއިން ނަގަން ޖެހޭ ދަރަނި ވީހާވެސް ކޮންސެޝަނަލްކޮށް ނެގުމަށް .2

 ބާޒާރު ކޮންޑިއުސިވް ނަމަ، އީ.އެސް.ޖީ ބޮންޑެއް ވިއްކައިގެން ބޭރު ފައިސާ ހޯދުން.
 ށް އިސްކަން ދިނުން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓަށް ފައިސާ ހޯދުމުގައި މާލީ އިދާރާތަކުންނާއި ދޭދޭ ޤައުމުތަކުން ފޯރުކޮށްދޭ އަގުހެޔޮ ދިގުމުއްދަތު ދަރަންޏަ .3

 ރުން ދިގު މުއްދަތުގެ ބޮންޑު ތަކަކަށް ބަދަލުކު އިންސައްތަ 20ގެ މެދުރާސްތާގައި ޓްރެޜަރީ ބިލުން ދައުލަތަށް ނަގާ ދަރަނީ  .4

 

 ނާލިސިސް އެ ސްޓްރެޓެޖީމެތޮޑޮލޮޖީ އާއި  6.3

ފްރޭމްވަރކުގައި  ސްޓްރެޓެޖީތައްޔާރުކޮށްފައިވާ މީޑިއަމް ޓަރމް ޑެޓް ވޯލްޑް ބޭންކް ގްރޫޕް އާއި އައި.އެމް.އެފް އިން  ނީހަދާފައިވަ ސްޓްރެޓެޖީމި 
މްޕްޝަންގެ ވާގޮތަށް އެމް.ޓީ.ޑީ.އެސް ގެ އެނަލެޓިކަލް ޓޫލްކިޓް ބޭނުންކޮށްގެންނެވެ. މި ޓޫލް ކިޓުގެ އެހީގައި، މަތީގައިވާ ފައިނޭންސިންގެ އެސަ

ތަކުގެ ސަބަބުން ކޮސްޓް އިންޑިކޭޓަރސް ސްޓްރެޓެޖީއެގޮތުން މި ކުރެވިފައެވެ.  ތަކުގެ ނަތީޖާ ވަނީ ދިރާސާ ސްޓްރެޓެޖީމައްޗަށް ބިނާކޮށް، 
ންނާނެ ތަކަށް ކުރާ އަސަރު ދެނެގަތުމަށް،  ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ދަރަނީގެ އިންޓްރެސްޓް ހަރަދާއި، އަދި ޖުމްލަ ދަރަނި ހު

ޒް ކުރެވިފައެވެ. އަދި ރިސްކް އިންޑިކޭޓަރސް ގޮތުގައި އެވަރެޖް ޓައިމް ޓު މެޗުރިޓީއާއި ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ އިންޑިކޭޓަރސް ވާނީ އެނަލައި
ފަދަ ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކާއި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް ދެނެގަނެވޭނެ އިންޑިކޭޓަރސް ވާނީ އެނައިޒް އެވަރެޖް ޓައިމް ޓު ރިފިކްސް 

ޓް ތަންފީޒު ކުރުމަށް ކޭޝް ފްލޯ ރިކުއަރމެންޓް ދެނެގަތުމަށާއި، ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކް ދައުލަތުގެ ބަޖެއަދި މީގެ އިތުރުން  ކުރެވިފައެވެ.
ތައްޔާރުކުރުމުގައި  ސްޓްރެޓެޖީޑެމްޕްޝަން ޕްރޮފައިލްވެސް ވާނީ އެނަލައިޒް ކުރެވިފައެވެ. ޖުމްލަ ގޮތެއްގައި ޑެޓް ދެނެގަތުމަށް ދަރަނީގެ ރި

ގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ ބިނާ ކުރުމުގައި ދަރަނީގެ ކޮސްޓާއި އަދި ރިސްކް އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަކަށް ބައްޓަން ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެތޮޑޮލޮޖީ އަކީ ދަރަނީ
 ދެނެގަތުމެވެ.  ސްޓްރެޓެޖީ ކޮސްޓާއި ރިސްކް ދެނެގަނެވޭނެ އިންޑިކޭޓަރސް އެނަލައިޒް ކޮށް ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ އަށް އެންމެ މަންފާ ބޮޑު ކުރުމަށް 

  



23   މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭްނސް I                                              ޓެޖީސްޓްރެދައުލަުތގެ މެުދރާްސތާގެ ަދރަީނގެ  

 

 ނަތީޖާ  ގެ ސްޓްރެޓެޖީ ދަރަނި  .7
 ތަންފީޒުކުރުމުން ކޮސްޓް އަދި ރިސްކް އިންޑިކޭޓަރތަކަށް އަންނާނެ ބަދަލު  ސްޓްރެޓެޖީ: 2ތާވަލު 

 

 ކޮސްޓް އަދި ރިސްކް އިންިޑޭކޓަރސް ގެ އަނާލިސިސް  7.1
އިން ނަގާފައިވާ މެދުރާސްތާގެ  2025-2023 ސްޓްރެޓެޖީބޭސްލައިން ސިނާރިއޯ ކަނޑައެޅިފައިވަނީ މެދުރާސްތާގެ ފިސްކަލް ގެ ސްޓްރެޓެޖީ ޑެޓް 

ފިސްކަލް  ހުށަހަޅާ ރަނގަޅުކުރުމަށް ހާލަތު ދައުލަތުގެ މާލިރާއި ފިސްކަލް އެޖަސްޓްމަންޓް ތައް ހިމެނޭ ސިނާރިއޯ އަށެވެ. އިގްތިސާދީ ތަސައްވަ
ން ދައުލަތުގެ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތު އި ގެ ސަބަބުން މެދު ރާސްތާގަސްޓްރެޓެޖީ މި ހަތަރު ފައިނޭންސިންގ  ،ތަކާއެކު އެޖެސްޓްމަންޓް

ވަނަ  2021ގެ ސަބަބުން ސްޓްރެޓެޖީދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ  ދަރަނި ހުންނާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭ މިންވަރު ހުރީ ވަރަށް ގާތްގާތުގައެވެ.
ދައުލަތުގެ ދަރަނި  އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ވަނަ 2025އިންސައްތައިން  99.7އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި އުފެއްދުންތެރިކަމަގު ނިސްބަތުން 

އަދި ދައުލަތުން ނަގާފައިވާ ދަރަނީގެ އިންޓްރެސްޓަށް ކުރާ  އިންސައްތަ އަށް ކުޑަވެގެން ދާނެއެވެ. 96.8އުފެއްދުންތެރި ކަމުގެ ނިސްބަތުން 
 2025އިން  4.1އިންޓްރެސްޓަށް ކުރާ ހޭދަ  ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު އުފެއްދުންތެރި ކަމުގެ ނިސްބަތުން ދަރަނީގެ 2021 ހޭދަ އަށް ބަލާއިރު،

ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ  ވަނަ އަހަރު 2021ގެ ސަބަބުން ސްޓްރެޓެޖީ މި  ،އަދި ހަމައެއާއި އެކުއަށް ދަށްވާނެ އެވެ.  3.8ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 
ސަރުކާރަށް  ،އިންސައްތަ އަށް ދަށްވެ 3.5ރު ވަނަ އަހަރު ނިމޭއި 2025އިންސައްތައިން  4.0 ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް

  ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ އަމާޒު ހާސިލްކުރެވޭނެއެވެ.ސްޓްރެޓެޖީމެދުރާސްތާގެ ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމަށް ޑެޓް 

 ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ އެވަރެޖް ޓައިމް ޓު މެޗުރިޓީ  ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2025 ،އިންސްޓްރެޓެޖީމި  ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކަށް ބަލާއިރު 
ހިފެހެއްޓޭނެއެވެ. އަދި އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވަރެއްގައި  ،ކުރިން ދަށަށް ދިއުމުގެ އަހަރަށް  6

 41.7ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2025އިންސައްތައިން  40.6ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2021ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ ދަރަނީގެ އިންސައްތަ 

 ރިސްކް އިންޑިކޭޓަރ 2021 2022 2023 2024 2025

 ޖުމްލަ ަދރަނި ޖީ.ޑީ.ޕީ ގެ ިނސްބަުތން  99.7 104.6 102.0 99.4 96.8
 ދަރަީނގެ ައގު  ޤަުއމީ އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ނިްސބަތުން() އިންޓަެރސްޓް 4.1 3.5 4.2 4.1 3.8
 އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް )%(އެްވރެޖް  ވެއިޓެޑް 4.0 4.5 4.1 3.9 3.5
 ރީފައިޭނންސިްނގ ިރސްކް  ޓަިއމް ޓު މެޗުރިޓީ )އަަހރު( އެްވރެޖް 6.2 6.2 6.2 6.2 6.0
ައހަރު ތެޭރަގއި މެުޗއަރވާ ަދރަިނ )ޖުމްލަ ދަރަީނގެ  އެއް 40.1 46.3 36.2 35.7 41.7

 ނިސްބަުތން(
ަދރަިނ )ޤައުމީ ައހަރު ތެޭރަގއި މެުޗއަރވާ  އެއް 40.6 48.5 40.0 38.3 43.6

 އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ނިްސބަތުން(
 އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް ރިސްކް  ޓަިއމް ޓު ރީފިކްސިްނގ )އަަހރު( އެްވރެޖް 6.2 6.2 6.2 6.2 5.3
ައހަރު ތެޭރަގއި ރީފިކްްސވާ ަދރަިނ )ޖުމްލަ ދަރަީނގެ  އެއް 40.1 46.3 36.2 35.7 41.7

 ނިސްބަުތން(
 ރޭޓް ދަަރނި )ކުރުުމއްދަުތގެ ދަރަނި ިހމަަނއިގެން( ފިކްސްޑް 96.1 97.1 98.1 98.5 98.9
 ބޭރު ފަިއާސގެ  ފަިއާސގެ ދަަރނި )ޖުމްލަ ަދރަީނެގ ނިސްބަތުން( ބޭރު 50.1 43.8 48.9 48.3 43.4

ޭބރު ފައިާސގެ ަދރަނި )ދައުލަުތގެ ޭބރު ފައިާސގެ  ކުރުުމއްދަުތގެ 12.3 23.1 19.9 34.9 97.0 ރިސްކް  
 ިނސްބަުތން( ރިޒަރްވސްގެ
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ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރު މުއްދަތުގެ ޓްރެޜަރީ ކުރިއަށް އޮތް އިންސައްތައަށް އިތުރުވެގެން ދާނެއެވެ. މީގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، 
 ގެން ދިއުމެވެ.ހިއްސާ އިތުރުވެ ގެބިލް

އަހަރުގައެވެ. އަދި  6.2ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު އެވަރެޖް ޓައިމް ޓު ރިފިކްސް ހުރީ  2021 ،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކްތަކަށް ބަލާއިރު
ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު  2021ގެ ދަށުން ސްޓްރެޓެޖީއަހަރަށް ދަށްވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މި  5.3ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2025

ވެރިއޭބަލް ރޭޓްގައި ނަގާފައިވާ  ،އިންސައްތައަށް އިތުރުވެ 98.9ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2025އިންސައްތައިން  96.1ފިކްސްޑް ރޭޓް ދަރަނި 
 ގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ވި ކުރެ  ކުޑަ ކުގެ ސަބަބުން ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯ އަށް ކުރާ އަސަރުނޭދެވޭ އަސަރުތަ  ކުރާދަރަންޏަށް 

 ސަރުކާރުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ނާޒުކު ރިސްކެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނޭ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓް ރިސްކަށް ގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައިސްޓްރެޓެޖީ މި 
ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި ޑިސްބަރސްވި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް  ،ޔޮ ބަދަލެއް ގެނެވިދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. އެގޮތުންހެ

ވަނަ  2021ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި ގެ ދަށުން ސްޓްރެޓެޖީމި  ،ޑިސްބަރސް ކުރެވޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސްވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް 
 އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ.ދަށްވާނެ ކަމަށް  ސައްތައަށް 43.4ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު  2025 އިންސައްތައިން 50.1އަހަރު ނިމޭއިރު 

 

 ޝަންތަކަށް ހުރި ރިސްކުތައް ބޭސްލައިން މެކްރޯ އިކޮނޮމިކް ޕްރެޖެކް 7.2
 ރާސްތާގައި މެދު އިޤްތިސާދީ ހާލަތާއި އަދި ،އިފިސްކަލް ކޮންސޮލިޑޭޝަނާ ،ތަންފީޒުކުރުމާއި ސްޓްރެޓެޖީމި ގެ ނަތީޖާ ބިނާވަނީ ސްޓްރެޓެޖީމި 

ކުގެ ނަތީޖާ އަސަރު ކުޑަކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ފްލެކްސިބަލް އަދި ޕްރޮއެކްޓިވް ސިޔާސަތުތަ އިޤްތިސާދަށް ކޮށްފައިވާ ސަބަބުން  ބަލިމަޑުކަމުގެ 
އަދި މާލީ  ،އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓާއި ،އިންޓަރެސްޓް ރޭޓާއި ،އިޤްތިސާދާއިނީ ވާބިނާ  ގެ ސައްހަކަންގެ އެނާލިސިސްސްޓްރެޓެޖީއަދި  އަށެވެ.

ސްތާގެ އޯވަރޯލް ބަޖެޓް ބެލެންސަކީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރާނެ މެދު ރާ ނިޒާމުގެ އެސަމްޕްޝަންތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
ކުރެވިދާނެ އަދި އޭގެ ސަބަބުންނާއި ޓެކްސްގެ ނިޒާމަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލާއި އާމްދަނީ އިތުރު ކުރުމަށް ، ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވި
 ސްޓްރެޓެޖީ މި ތިރީގައިވާ ކަންކަމަކީ އެގޮތުން ޖަހާފައިވާ ހިސާބެކެވެ.  ދަނީ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ބަލައިގެންދައުލަތުގެ އާމް  ކަންކަމުގެ ސަބަބުން
 ބައެއް ރިސްކްތަކެވެ.ކުރިމަތިވެދާނެ  ލްކުރުމަށް މާލީ ގޮތުންނާއި އިޤްތިސާދީ ގޮތުންސިގެ ނަތީޖާ ހާސްޓްރެޓެޖީނުވަތަ ތަންފީޒުކުރުމަށް 

ލޮޅުމެއްގެ ސަބަބުން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ ދަށްވެ، ބަޖެޓް ޑެފިސިޓާއި ފައިނޭންސިންގ ރިކުއަރމެންޓް އިޤްތިސާދަށް އަތުވެދާނެ  •
 ބޮޑުވުން 

 އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ތަސައްވަރަށް ނޭދެވޭ އަސަރުކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ދަށްކުރުން. •
ތިވުން، ހާއްސަކޮން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ކޮށް ދަރަނި ހޯދަން ދަރި މިންވަރު މަތިވުމުގެ ސަބަބުން، އަގު ހެޔޮދައުލަތުގެ ދަރަނި ހު  •

 ކޮންސެޝަނަލް ޓަރމްގައި ދަރަނި ހޯދަން ދަތިވުން 
 އުމާއި ގުޅިގެން، ބާޒާރުން ދަރަނި ނެގުމުގެ ފުރުސަތު ކުޑަވުން ބައިނަލްއަޤްވާމީ މާލީ ބާޒާރުގައި އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް އުފުލެމުން ދި •
 ޑޮލަރަކަށް ރުފިޔާއިން ޖެހޭ އަގު ބޮޑުވުން ، ށްވެރވް ދަޒަރާއްޖޭގެ ރި •
ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެން ހިންގާ މަޝްރޫއުތަށް ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ލަސްވެ، ކޮމިޓްމަންޓް ފީގެ ސަބަބުން ދަރަނި އަދާ ކުރުމުގެ  •

 ހަރަދު ބޮޑުވުން 
 ސްކްތައް ކޮންޓިންޖެންޓް ލައިބިލިޓީ މެނޭޖްކުރުމުގައި ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތަށް ހުރި ރި •
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 ތަންފީޒު ކުރުން ސްޓްރެޓެޖީ 7.3
ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ މަގުސަދުތަކާއި ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ މެދު ރާސްތާގެ އަމާޒުތައް ހާސިލްކުރުމެވެ.  ދައުލަތުގެގެ މަގުސަދަކީ ސްޓްރެޓެޖީ މި 

ކާމިޔާބުކަމާއެކު ތަންފީޒުކުރުމަށް  ސްޓްރެޓެޖީސިޔާސަތުތަކަކީ މި  މާލީ  ގެ ނަތީޖާ ދައްކާ ގޮތުގައި މެދުރާސްތާގެސްޓްރެޓެޖީ މި އެގޮތުން 
ގެ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރުމަށް ތިރީގައި މިވާ ސްޓްރެޓެޖީ މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި އެކު ދަރަނީގެ  އެހީތެރިވެދޭނެ ސިޔާސަތުތަކެކެވެ.

 ކަންކަން ވަރަށް މުހިންމެވެ.

 ޝާއިއު ކުރުން  އިއެކުލަވާލަ އެނުއަލް ބޮރޯވިންގެ ޕްލޭން •
 މާލީ ބާޒާރު މޮނިޓަރކުރަމުން ދިއުމާއި، ބާޒާރުގެ ބައިވެރިންނާއި އޮންނަ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހި ކުރަމުން ދިއުން •
 ންގެ ނަތީޖާ ހާސިލް ކުރަން މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ނެގު ސްޓްރެޓެޖީގެ ޓަރގެޓް ތަކާއި އަޅާކިއުމާއި، ސްޓްރެޓެޖީ މި އަލަށް ނަގާ ދަރަނި  •
 ރިވިއު ކުރުން  ސްޓްރެޓެޖީމި އިޤްތިސާދީ އަދި މާލީ ހާލަތު ބަދަލުވަމުން ދިއުމާއި ގުޅިގެން އަހަރަކު ދެފަހަރު  •
އެސެސްމަންޓްގެ ރިފޯމް ޕްލޭނުގައި ވާ ކަންކަމާއި، ދަރަނި މެނޭޖްކުރުން އިތުރަށް ފުރިހިމަ ކުރުމަށް، ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް  •

 ލަފާދެމެންދާ ކަންކަން ތަންފީޒުކުރުން ދާއިރާގެ މާހިރުން 

 

 ނިންމުން  .8

ރަދު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް ވުރެ އިތުރުވުމުގެ ނުވަތަ ފިސްކަލް ޑެފިސިޓްގެ ސަބަބުން އުފެދޭ އެއްޗެކެވެ. ފިސްކަލް ޚަ ދަރަންޏަކީ ދައުލަތުގެ 
ހިއްސާ އޮންނަ ކުންފުނިތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަކީ ރާއްޖޭގެ  ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މާލީ ނިޒާމް ހަރުދަނާ ކުރުމާއި، ދައުލަތުގެ

އިތުރުކުރުމަށް ކޮންމެހެންވެސް ކުރަން ޖެހޭ  "ން ކެޕޭސިޓީ ކެރީ ". މިއީ ރާއްޖެއިން ދަރަނީގެ ވަރަށް މުހިއްމު ކަމެކެވެ ފުޅާކުރުމަށްއިޤްތިސާދު 
 ކަންކަމެވެ. 

 މުން ހާސިލްވާނެ ކަންކަންތަންފީޒުކުރެވު ސްޓްރެޓެޖީމެދުރާސްތާގެ ދަރަނި 

 ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ކުރު އަދި މެދުރާސްތާގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކް ކުޑަ ކުރެވުން  .1
 ފަސޭހަވުން މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ސުކޫކު ރީފައިނޭންސް ކުރުމަށް  500ވަނަ އަހަރު ދައްކަންޖެހޭ  2026 .2
 ކުރެވުން މައަށް މަސަތްކަތް ކުރާ ރަށްވެހި ބާޒާރެއް ޤާއިމް ފުރިހަ .3
 ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ވެއިޓެޑް އެވަރެޖް އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ދައްކުރެވުން .4
 ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގެ ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކް ކުޑަ ކުރެވުން  .5
 ދަރަީނގެ ޕޯޓްފޯލިޯއގެ ޑެޓް އިންސްްޓރޫެމންޓް ތަކާއި، އިްނވެސްަޓރ ބޭސް ސިްނދަފާތުުވން  .6

 


