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ދުަވހު ރައްޔިުތންގެ މަޖިލިުހެގ އިދާާރއަށް ހުށަެހޅި ކަުރދާހެކެވެ. އަިދ މިކަރުދާުހަގއި ބޭުނންކޮށްފަިއވާ ވަނަ  2019ޖުލައި  31މި ކަރުދާހަކީ ނޯޓް: 
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ގެ ޔިތުންގެ މަޖިލީހު ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ރައް 10)ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު( ގެ  2013/7މިއީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 
ވަނަ އަހަރުގެ  2019މި ކަރުދާހުގައި ވެ. ކެ އަންގައިދޭ ބަޔާނެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީމެދުރާސްތާގެ ދައުލަތުގެ  ހުށަހަޅާ  މާލިއްޔަތު ކޮމިޓީއަށް

ނޑަށް ބަޖެޓުގެ މުރާޖަޢާއެއް ހިމެނުމުގެ އިތުރުން،  ރިއާޔަތްކޮށް، މެދުރާސްތާގައި ބަޖެޓު ބެލަންސް އަދި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހިފަހައްޓާނެ މިންގަ
ވަތަ އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދަށް ގެންނަންޖެހޭނެ ބަދަލުތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ލިބިގެންދާނެ ފިސްކަލް ސްޕޭސް )ނު 

 މިވަނީ ސް ބިނާކޮށްފައި މިކަރުދާބަޖެޓުގައި ހުންނާނެ ޖާގަ( އަށް އަލި އަޅުވާލާފައިވާނެއެވެ.  1އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫޢުތަކަށާއި ޕްރޮގްރާމްތަކަށް 
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްއިން  "މީޑިއަމް ޓަރމް ފިސްކަލް ފްރޭމްވަރކް" އާއި ބޭސްލައިން ބަޖެޓުގެ ހިސާބުތައް ތައްޔާރުކުރުމުގެ ތެރެއިން

  ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އާމްދަނީ އަދި ޚަރަދުގެ އަންދާޒާތަކުގެ މައްޗަށެވެ.
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އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފުޅާކުރުމާއި އިޖުތިމާއީ ހަމަހަމަކަން ގާއިމުކުރުމަށް މަގުފަހިކުރުމާއި އަމާޒަކީ  ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު
ގައުމުގެ  މީގެ އިތުރުން މެދުރާސްތާގައި އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމެވެ. އިގުތިސާދީ މަސައްކަތްތަކުން ލިބޭ ނަފާ އިތުރުކުރުމަށް ދައުލަތުން

ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް  ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ 2024ސް ކުޑަކޮށް އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން ޕްރައިމަރީ ބެލަންސްއާއި އޯވަރޯލް ބެލެން 
ނޑިތައް ހާސިލްކުރުމަށް އަލަށް ފަށާ މަޝްވަ  2020 އަރަނިކުރުމެވެ. ރޫޢުތަކަށް ނަ އަހަރުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓެޖީއަކީ ދައުލަތުގެ ލަނޑުދަ

ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ބެހެއްޓުމަށް އެންމެ އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއް  ،އެކަށޭނެ ފިސްކަލް ސްޕޭސްއެއް އެކުލަވާލައި
 އެކުލަވާލުމެވެ.

ނޑި ނުވަތަ މަގުސަދުތަކަކީ:ރާއި ހަވަނަ އަ 2020  މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަ

 ރާއްޖޭގެ އެންމެހައި ކަންކޮޅުތަކުގައި އަސާސީ އުމްރާނީ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރުން  .1

 ން ސިފައިކުރުރއިގުތިސާދީ ގޮތުން މަންފާ ލިބޭ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ހޯދައި އިގުތިސާދު ޑައިވަ .2

                                                           

މެ މީގެ ތެޭރގައި ހިެމނެނީ މިާހރު ހިނގަމުްނދާ ަމޝްރޫޢުަތއް ފިޔަަވއި ބަޖެޓުުކރާ މުްއދަުތގެ ތެޭރގައި އަލަށް ފެއްޓުމަްށ ހުށަހަޅާ ކޮން 1 
 ވާނެ ހަރަކާތްތަާކއި ޕްޮރގްާރމްތަެކވެ. ަރށްުވރެ އިުތރަށް ބޭުނން މަޝްރޫޢަާކއި ރިކަަރންޓް ޚަަރދު މިާހުރ ހިނގާ މިްނވަ
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 ގަޅުކުރުން ދޭ އިޖުތިމާއީ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފެންވަރު ރަނ ރައްޔިތުންނަށް ދައުލަތުން .3

 ދެމެހެއްޓުން ބަޖެޓް ކްރެޑިބިލިޓީ އެކަށޭނަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައެޅުމާއި ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ  .4

 ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ދައުލަތް ހިންގުމަށް މަގުފަހިކުރުން  .5

 ހިފެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން  ނިވި މިންވަރެއްގައިފިސްކަލް ޕޮލިސީ މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދީ ދުވެލި ދެމެހެއްޓެ .6

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ މުރާޖަޢާ  2019 .3
 ަބޖެޓު ތަފުސީލު ވަނަ އަހަުރގެ 2019: 1ތާވަލު 

 

 އާއި ހިނގާފައިވާ ޚަރަދު  އާމްދަނީ މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ ޖޫންގެ  2019 3.1

 އާމްދަނީ

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  11,538.9އާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވަނީ  ޖުމުލަ އާމްދަނީ މަހުގެ ނިޔަލަށް  ޖޫންވަނަ އަހަރުގެ  2019
މީގެ އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ.  5.3ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބުނު އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީއާ އަޅައިބަލާއިރު  2018މިއީ 
ނޑު ސަބަބަކީ ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅައިބަލާއިރު ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތަށް އައި ކުރިއެރުމާއެކު މި ދާއިރާއިން ލިބުނު އާމްދަނީ މައި ގަ

އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީ، ކުރިއެރުމާއެކު  އި ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދު މުދާ އިތުރުވުމާ ތުގައި އިމްޕޯޓްކުރިރުން މި މުއްދައިތުރުވެފައިވާތީއެވެ. މީގެ އިތު
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގައި ޑިވިޑެންޑް ބީޕީޓީ އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ނޫން ދާއިރާތަކުގެ ޖީއެސްޓީން ލިބުނު އާމްދަނީވެސް އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

ވިޑެންޑުން ލިބޭ ޑިމި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް، އަވަހަށް ދައްކާފައިވާތީ 
  ލިބޭނެކަމަށް ގަބޫލުކުރެވެއެވެ. އަހަރުގެ ފަހުކޮޅުގައިއާމްދަނީ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނޭތެރޭގަ ގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވާ ހިލޭ އެހީގެ 2019މީގެ އިތުރުން،  އިންޑިއާ ސަރުކާރުން  އި މައިގަ
ގަވަމަންޓް ސެކިއުރިޓީޒްގައި  އިންޑިއާއިންމީގެ އިތުރުން ކުރެވެއެވެ. މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އެހީ ފާހަގަ  25ލިބިފައިވާ 

. އަދި މިގޮތުގެ މަތިން މި އަހަރު ވެގެންދާނެއެވެ ވަނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީއަށް ބަދަލު 2020މިލިއަން ރުފިޔާ  1,542އިންވެސްޓްކޮށްފައިވާ 
 ރާނެކަމަށްވެސް ބެލެވެއެވެ.އިންޑިއާ ސަރުކާރުން އިންވެސްޓްކު މިލިއަން ރުފިޔާ ގަވަމަންޓް ސެކިއުރިޓީޒްގައި  771އިތުރު 

2019 2018 2019 2019   

މަހުގެ ނިޔަލަށް  ޖޫން  މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖޫން    )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(  ފާސްކުރި  ރިވައިޒްކުރި  
    

 

 ހިލޭ އެހީ  ލަ އާމްދަނީ އާއިޖުމު  23,339.8 24,286.7 10,954.4 11,538.9
 ޓެކްސް އާމްދަނީ      16,506.5 17,326.2 8,141.1 8,652.8
 ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ      5,648.7 5,836.0 2,605.8 2,423.9

 ހިލޭ އެހީ      1,353.0 1,256.9 207.5 462.2
      

 ބަޖެޓް ޖުމުލަ  30,251.7 32,052.2 13,677.9 12,295.7
 ދަރަނި އަދާކުރުން      2,887.9 2,367.2 771.8 570.4

      

 ޚަރަދު  ޖުމުލަ  27,342.3 29,663.3 12,782.4 11,760.3
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      18,529.3 20,545.7 8,361.0 9,096.5
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު       8,813.1 9,117.6 4,421.3 2,663.8
 ޕީ.އެސް.އައި.ޕީ          7,076.7 7,273.1 3,734.4 1,450.2

      
 ޑެފިސިޓް() އޯވަރޯލް ބެލަންސް  (4,002.5) (5,376.6) (1,828.0) (221.4)

 ބެލަންސް  ޕްރައިމަރީ (2,000.9) (3,375.1) (1,148.7) 386.9
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 ޚަރަދު 

 2018މިއީ މިލިއަން ރުފިޔާ ހިނގާފައިވެއެވެ.  11,760.3ލަ ޖުމު ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި  ދުވަހުގެ މަސް ހަ ފުރަތަމަ ވަނަ އަހަރުގެ 2019
 ދަށްވުމެކެވެ.  އިންސައްތަ 8.0ދާ އަޅައިބަލާއިރު މި މުއްދަތުގައި ހިނގި ޚަރަވަނަ އަހަރުގެ 

އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވީ  8.8 ހިނގި ރިކަރަންޓް ޚަރަދުމި އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް ފާއިތުވި އަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު، 
ޕީއަށް ކޮށްފައިވާ ޚަރަދު މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޕީއެސްއައި އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ. 39.8ނަމަވެސް، ކެޕިޓަލް ޚަރަދު ވަނީ 

ޕީއެސްއައިޕީއަށް މި އަހަރު ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ ދަށްވެފައިވީ ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ބާކީ އޮތް މުއްދަތުގައި ގިނަ މަޝްރޫއުތައް އެވޯޑްކުރެވި 
ޑިފެންސް އަދި ނަރުހުންގެ ގައި  2018 ރޭގައި ތެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވާ ސަބަބުތަކުގެ ބެލެވެއެވެ. މިންވަރަށް ޚަރަދުވާނެކަމަށް 

ނޑަށް ގެނުވުނު ބަދަލާއި  ން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އެލަވަންސް ހަމަޖެއްސުއިތުރު  އެކި މިނިސްޓްރީތަކަށްމުސާރައިގެ އޮނިގަ
މަށް އިތުރު ރިކަރަންޓް ޚަރަދު އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިޖުތިމާއީ ހަމަހަމަކަން ގާއިމްކުރުމުގެ ގޮތުން ދައުލަތުން ފަށައިފައިވާ ގިނަ ކަންކަ

އަތޮޅު ތެރޭގައި ކަރަންޓް އަދި ކާބޯތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭ އަގުތައް ދަރިވަރުންގެ ބްރެކްފަސްޓް ޕްރޮގްރާމް އަދި މިގޮތުން،  ހިނގާފައިވެއެވެ.
ހިނގި ޚަރަދު އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ކުރުމަށް ކަރަންޓް އަގުހެޔޮކުރުމަށް ކާބޯތަކެތި އަގުހެޔޮ ށްދިނުމަށްޓަކައި ލެއާއި އެއް ހަމަެއއްގައި ފޯރުކޮމާ
 ގުޅިގެން ބަދަލު  އެމްއާރުޑީސީ އުވާލުމާ ދައްކަންޖެހުމާއިފައިސާ ގުޅިގެން  ބިޒް އާބިޓްރޭޝަން މައްސަލައާސްއިތުރުން، ނެކްގެ މީ

އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ މި އަހަރު  ފުކުރުމާ ގުޅިގެން ތައް މައާކުރި ލޯނުގުޅިގެން އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫ  އާދޭންޖެހުމާއި ސުނާމީ
ޕީއެސްއައިޕީ ޚަރަދު ދަށްވެފައިވީ  ން ފައިސާ ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އަދި ކެޕިޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރެއިންދި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި

 ރެ އިތުރުވެފައިވެއެވެ. ން ފާއިތުވި އަހަރަށްވުރުނަމަވެސް، އެސްއޯއީތަކަށް ދިން ކެޕިޓަލް ކޮންޓްރިބިއުޝަންއާއި ލޯނު ދޫކު

 ބަޖެޓު ބެެލންސް
މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓްވެފައެވެ.  221.4ވަރޯލް ބެލެންސްވަނީ ދައުލަތުގެ އޯ  އިރުއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ނިމުނު ވަނަ 2019

 މިލިއަން ރުފިޔާއިން އަރަނިވެފައެވެ.  386.9ނަމަވެސް، މި މުއްދަތުގެ ޕްރައިމަރީ ބެލެންސްވަނީ 

 

 އާއި ލަ އާމްދަނީބޭނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރާ ޖުމު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލި  2019 3.2
 ހިނގާނެ ޚަރަދު 

 އާމްދަނީ
 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 24,286.7ލަފާކުރެވެނީ މިހާރު އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް  ޖުމުލަ ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ  2019
 4.1މިލިއަން ރުފިޔާއާ އަޅައިބަލާއިރު  23,339.8ކަމުގައިވާ  އާއި ހިލޭ އެހީވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އާމްދަނީ 2019މިއީ 

ނޑު ގޮތެއްގައި ހިއްސާކުރަނީ  އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. އާއި  އާމްދަނީ ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ޓެކްސްމި އިތުރުވުން މައިގަ
ފުރަތަމަ  މައިގަނޑު ސަބަބަކީ މި އަހަރު ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އިތުރުވާހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާއެވެ. 

ޓެކްސް،  ގްރީން، ބެލެވޭތީ، ޓީޖީއެސްޓީމިހާރު ކުރިއަރާނެކަމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް  އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ ބޮޑަށް މި އަހަރު
ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީއެވެ. އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖް އަދި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ

 އަދި ހާރު ލަފާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިމްޕޯޓް ޑިއުޓީން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީ އިތުރުވާނެކަމަށްވެސް މި
މިހާރު ވަނީ މިންވަރުވެސް ހިލޭ އެހީ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ކޭޝް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި އެކި ގައުމުތަކުން 

 އިތުރުވެފައިވެއެވެ. 

 ވާނެއެވެ.ހިމަނައިފައިތަފުސީލު ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ  2019ގައި  1ޖަދުވަލު  ކަރުދާހުގެ  މި
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 ޚަރަދު 

ލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ މި 32,052.2ބަޖެޓު ހުންނާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެނީ ލަ ޖުމު ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ  ވަނަ އަހަރުގެ 2019
ފާސްކުރި ވަނަ އަހަރުގެ  2019މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ  29,663.3ލަފާކުރެވެނީ  މިހާރުޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެކަމަށް ތެރެއިން 
އެހެންކަމުން މި އަހަރު އިތުރުވާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ  އިންސައްތަ އިތުރު އަދެދެކެވެ. 8.5އަދަދަށްވުރެ  ފާސްކުރި  ޚަރަދުވާނެކަމަށްބަޖެޓުގައި 

އު އަމި އަހަރު  ތަކަށް ސަޕްލިމެންޓަރީ ބަޖެޓެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައި ފާސްކުރަން ޖެހޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.ޚަރަދު
ވަނަ އަހަރަށް  2019 ،ޅިގެންދައުލަތުން ރައްޔިތުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް ފުޅާވުމާ ގު މުއައްސަސާތައް އުފެދުމާ ގުޅިގެންނާއި

ޚަރަދު  ކަންކަމަށް އިތުރު ދުވަހުގެ ޕްރޮގްރާމާއި ވައުދުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ 100ނޭ އަދި ސަރުކާރުގެ ފާސްކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި ނުހިމެ
ނޑައަޅައި ކުރަންޖެހޭ ދައުލަތުގެ ނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވުނު ނަމަވެސް، މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި ޚަރަދު ކުޑަކުރެވޭނެ ދާއިރާތައް ކަ

   މުގެ މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.ކުރުކުޑަކޮންމެހެން ކުރަން ނުޖެހޭ ޚަރަދުތައް  އައްސަސާތަކުންމު

އިންޝުއަރެންސް  އާސަންދަ އިތުރުން،  މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުން އިތުރުވުމާއެކު މުވައްޒަފުންނަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު އިތުރުވުމުގެ
 އިތުރުކުރުމާ  ޝިޕްގެ އަދަދުސްކޮލަރ އިލޯނާ ދޫކުރާ ކުރުމަށް ން ބޭރުން މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްފުޅާކުރުމާއި، ރާއްޖެއި ސްކީމްގެ ކަވަރޭޖް

ހުރިހާ ރަށްތަކެއްގައި  މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ފާސްކުރި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވާނެކަމަށް މިހާރު ލަފާކުރެވެއެވެ.ގުޅިގެން 
ޑީއަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. ހަމައެހެންމެ، ސަބްސި ރުކޮށްދިމުނަށްޓަކައިއަދި ކާބޯތަކެތި ފޯ ކަރަންޓު އް އަގެއްގައިމާލެއާ އެ

 ކަމަށްވެސް މި އަހަރު އިތުރު ޚަރަދުތަކެއް ހިނގާނެއެވެ.  ގުޅިގެން މި އެތެރޭގެ ދަތުރުފަތުރުގެ އަގު ހެޔޮކުރުމާ

ބޮޑެތި އުމްރާނީ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން  ހިނގަމުންދާއިރު، އަށް ބަލާޕީއިން އެންމެ ބޮޑު ޚަރަދެއް ހިނގާ ޕީއެސްއައިޚަރަދުގެ ތެރެ ކެޕިޓަލް 
 އަހަރު މި، މި އަހަރު ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރި މިންވަރަށްވުރެ އިތުރަށް ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވޭތީއާއިލޯނުން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއުތައް 

ޕީއެސްއައިޕީއަްށ  ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކައިއް ބަޖެޓުކުރި މިންވަރަށްވުރެ ހަލުވިކޮށް އަލަށް ފެށުމަށް ބަޖެޓުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއުތަ
  ޚަރަދުވާނެކަމަށް މިހާރު އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. މި އަހަރުގެ ނިޔަލަށް އިންސައްތަ އިތުރަށް  2.8ފާސްކޮށްފައިވާ މިންވަރަށްވުރެ 

 ވާނެއެވެ.މިހާރު ލަފާކުރެވޭ ޚަރަދުގެ ތަފުސީލު ހިމަނައިފައިވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ކުރާނެކަމަށް  2019ގައި  1ދާހުގެ ޖަދުވަލު މިކަރު

 ބަޖެޓު ބެެލންސް

ބެލެވެއެވެ. މިއީ މިހާރު ވާނެކަމަށް އިން ޑެފިސިޓްމިލިއަން ރުފިޔާ 5,376.6އޯވަރޯލް ބަޖެޓު ބެލަންސް  އަހަރުގެވަނަ  2019
މިލިއަން ރުފިޔާގެ  1,274.1މިއީ ފާސްކުރި ބަޖެޓުގެ ޑެފިސިޓާ އަޅައިބަލާއިރު އިންސައްތައެވެ.  6.0ތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން އުފެއްދުން

ވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިއީ މިލިއަން ރުފިޔާއިން ޑެފިސިޓް  3,375.1ންސް ޕްރައިމަރީ ބެލެގެ ވަނަ އަހަރު 2019އިތުރުވުމެކެވެ. 
 އިންސައްތައެވެ. 3.8އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 
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ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ ބަޖެޓު އަންދާޒާތަކެވެ. ބަޖެޓު އަންދާޒާ ތައްޔާރުކުރުމުގައި ރާސްތާއަށް މެދު ،މިބައިގައި ހުށަހަޅައިފައިވަނީ
 ފައި ވާނެއެވެ.ނައި ގައި ހިމަ 2ބޭނުންކޮށްފައިވާ މެދުރާސްތާގެ އިޤްތިޞާދީ އަންދާޒާތައް މި ކަރުދާހުގެ ޖަދުވަލު 

 : މެދުާރސްާތގެ ބަޖެޓު އަންާދާޒގެ ޚުލާސާ 2ތާވަލު 

 

 ކުރާ އާމްދަނީ ލިބޭނެކަމަށް ލަފާ  ދައުލަތަށް 4.1

 ގެ ބޭސްލައިންކުރާ އާމްދަނީއި ދައުލަތަށް ލިބޭެނކަމަށް ލަފާމެދުރާސްތާގަ
އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންތައްތައް  ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ބޭސްލައިން އަންދާޒާއަކީ، ށްމެދުރާސްތާގައި ދައުލަތަ

މީގެ އިތުރުން، ކޭޝް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި އެއްވެސް މިންވަރެއް ލިބޭނެކަމަށް ބޭސްލައިން އަންދާޒާގައި ނުހިމަނައި ލިބޭ އާމްދަނީއެވެ. 
މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް  24,192.2އި ވަނަ އަހަރު ބޭސްލައިން އާމްދަނީގެ ގޮތުގަ 2020މިގޮތުން . 2ހިމެނިފައެއްނުވާނެއެވެ 
 އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. 

)ކޭޝް ގްރާންޓް އަދި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ކަންކަމުން  އާމްދަނީ  އަހަރާ ދެމެދު ދައުލަތުގެ  ވަނަ  2024ވަނަ އަހަރާއި  2020
ލަ އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ވަނަ އަހަރު ޖުމު 2024އިތުރުވެ، އިންސައްތަ  6.2އެވަރެޖްކޮށް އަހަރަކު  (އިލިބޭނެކަމަށް ބެލެވޭ ފައިސާ ނުހިމަނަ 

  .ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެމިލިއަން ރުފިޔާ  32,749.4

                                                           
ވަނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީއަށް  2020މިލިއަން ރުފިޔާ  1,542ހަމައެކަނި އިސްތިސްނާއަކީ އިންޑިއާއިން ގަވަމަންޓް ސެކިއުރިޓީޒްގައި އިންވެސްޓްކުރާ  މީގެ 2

 ން ލިބިފައިވާތީ، މި ފައިސާއެވެ.ބަދަލުކޮށްދޭނެކަމުގެ ޔަގީންކަ

2022 2021 2020   

 )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(  އަންދާޒާ  އާންދާޒާ  އަންދާޒާ 
   

 

 ހިލޭ އެހީ  ލަ އާމްދަނީ އާއިޖުމު  30,731.5 29,788.2 31,881.8
 ޓެކްސް އާމްދަނީ      18,161.4 19,428.8 21,017.2

 ޓެކްސް ނޫން އާމްދަނީ      6,030.8 6,299.9 6,669.7
 ހިލޭ އެހީ      4,015.5 1,712.4 1,715.7

    

 އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންކަން 2,523.8 2,347.0 2,479.2
     

 ޖުމުލަ ބަޖެޓް  39,552.7 41,665.0 45,663.6
 ޖުމުލަ ޚަރަދު  37,040.0 38,704.9 38,607.7

     

 ބަޖެޓު  ބޭސްލައިން  32,164.2 35,147.4 40,003.4
 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު      20,390.4 21,385.0 21,949.6
 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު      11,773.7 13,762.4 18,053.8

 ޕީ ޕީއެސްއައި         5,690.0 7,190.0 7,190.0
    

 ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސް  5,500.0 4,500.0 3,500.0
 ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ޓްރާންސްފަރކުރާ  1,851.3 1,980.9 2,119.6

     

 ޑެފިސިޓް() އޯވަރޯލް ބެލަންސް  (6,308.5) (8,916.7) (6,725.9)
 ބެލަންސް  ޕްރައިމަރީ (4,018.6) (6,196.2) (3,905.1)
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 ގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަަމްށ ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީހިލޭ އެހީ
ވަނަ އަހަރު ހިލޭ އެހީއަށް ބަދަލުކޮށްދޭނެކަމުގެ  2020މިލިއަން ރުފިޔާ  1,542އިންޑިއާއިން ގަވަމަންޓް ސެކިއުރިޓީޒްގައި އިންވެސްޓްކުރާ 

މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް  1,702.5ގޮތުގައި ބޭސްލައިންގެ ލިބިފައިވާ ފައިސާއާ ގުޅިގެން، އެ އަހަރު ހިލޭ އެހީގެ ކަންޔަގީން 
 އަހަރަކު  އާ ދެމެދު ޕްރޮޖެކްޓް އަދި އެހެނިހެން ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި 2024އާއި  2021 ކޭޝް ގްރާންޓްގެ އިތުރުން ލަފާކުރެވެއެވެ.

މެދުރާސްތާގައި ބޭސްލައިން ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި އަންދާޒާކުރާ އަދަދުގެ މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  172.3އެވްރެޖެކޮށް ލިބޭނެކަމަށް ބެލެވެނީ 
ކޮންމެ އަހަރަކު މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި ކުރިއަށް ހުރި އަހަރުތަކުގައި  2,313އަހަރު ވަނަ  2020އިތުރުން ކޭޝް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި 

 އެވެ. ފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެމިލިއަން ރު 1,542

 އާމްދަނީ ނެަކމަށް އަންދާޒާކުރާކަންކަމުން އިތުރަށް ލިބޭއައު އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ 
މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މީގެ  2,523.8އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންކަމުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  އާމްދަނީވަނަ އަހަރު  2020

ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ނަގާ ޓެކްސް ތައާރަފުކުރުމަކީ މިހާރު ގުމެވެ. އެންމެ ފާހަގަކުރެވެނީ ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެތެރެއިން 
ފަރުދުންގެ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނެގުމަށް މި ހުގެ ނިޒާމު ފުރިހަމަ ނިޒާމަކަށް ގެނައުމަށް އެޅޭ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓެކު 

އިން ފެށިގެން ތަންފީޒުކުރެވެން ފެށޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ޓެކްސް  2020ޖަނަވަރީ  1އަހަރު މަޖިލީހަށް ބިލު ހުށަހަޅައި 
ވަނަ  2020 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. މީގެ އިތުރަށް  368ގައި ދައުލަތަށް އިތުރު  2020ތައާރަފުކުރުމުން 

ލުތަކަށް ބަދަލު ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ ކޯޓާ ފީ އާއި ވަރކް ޕާމިޓް ފީ ނެގޭ އުސޫއައު ރަށްތައް ދޫކުރުމާއި އަހަރު ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް 
 މަސައްކަތްދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް ޗާޖާއި އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފީ ނަގާ އުސޫލު ބަދަލުކޮށް ގިންތިކުރުމުގެ  ނައުމާއިގެ

ތީގައި އާމްދަނި އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަންކަމުން ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭ އާމްދަނީގެ ބާކީ ބައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވަނީ މަ
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓަށް މިހާރު މަޝްވަރާ ކުރެވެމުންދާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް  2020ދެންނެވުނު ކަންތައްތަކުގެ އިތުރަށް، 

 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާއެކު ހުށަހެޅިގެންދާނެއެވެ. 2020ކަންތައްތައް ތަންފީޒުކޮށްގެންނެވެ. މި ކަންތައްތައް 

 ލޭ އެހީޖުމުލަ އާމްދަނީއާއި ހި
ންތައްތައް ދައުލަތަށް ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ އާމްދަނީގެ ބޭސްލައިންއަށް ކޭޝް ގްރާންޓްގެ މިންވަރާއި އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް ހުށަހަޅާ އައު ކަ

ލަފާކުރެވެއެވެ. އަދި މި މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބޭނެކަމަށް  30,731.5ވަނަ އަހަރު އާމްދަނީއާއި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި  2020އިތުރުކުރުމުން 
މިލިއަން ރުފިޔާ  36,484.4 ގައި 2024 ،އިންސައްތައިން އިތުރުވެ 8.9 އަހަރަކު  އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު އެވްރެޖްކޮށް

 ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  

 

 ދައުލަތުން ކުރާނެކަމަށް ލަފާކުރާ ހޭދަ 4.2

 ބޭސްލައިން ބަޖެޓު  ވަނަ އަހަރާއި މެދުރާސްތާގެ 2020
ވަނަ އަހަރާއި މެދުރާސްތާގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިފައިވާނީ މިހާރު ދައުލަތުން ކުރިއަށް ގެންދާ ނުވަތަ ހިނގަމުންދާ  2020

 2020ކުރިއަށް ހުރި އަހަރު ތަކުގައި ހިނގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރާ ޚަރަދެވެ. މިގޮތުން ހުރި މިންވަރުގައި ހަރަކާތްތަކާއި މަޝްރޫއުތަކަށް 
ރެވޭއިރު، ބޭސްލައިން ކަމަށް ލަފާކު ވާނެ ހޭދަ  މިލިއަން ރުފިޔާ 20,390.4ރަދުގެ ގޮތުގައި ރިކަރަންޓް ޚަ ބޭސްލައިން ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ 

ބޭސްލައިން ރިކަރަންޓް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ރުފިޔާއެވެ.  މިލިއަން 11,773.7ރަދުގެ ގޮތުގައި ހޭދަވާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ކެޕިޓަލް ޚަ
ނޑު ގޮތެއްގައި ހިމެނެނީ ހިނގަމުންދާ މަޝްރޫއުތަކާއި، ހިނގަމުންދާ ޚަރަދު ހިމެނޭއިރު، ބޭސްލައިން ކެޕި ޓަލް ޚަރަދުގެ ތެރޭގައި މައިގަ

ޓްއަށް ހޯދާ ކެޕިޓަލް އިކުއިޕްމަންޓާއި، ސަރުކާރުން ހިންގާ ފައިދާ ލިބޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަނަށް ކެޕިޓަލް ދޫކުރުމާއި، ލޯނު ރިޕްލޭސްމަން
ތެރޭގައި އަލަށް ފަށާ ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކާއި  ވުމުން، މީގެ މިއީ ބޭސްލައިން ބަޖެޓަށްދޫކުރުމާއި ލޯނު އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ކުރާ ޚަރަދެވެ. 
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ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކައުންސިލްތަކަށް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ  2020ނެއެވެ. އަދި ރަދެއް ނުހިމެމަޝްރޫއުތަކުގެ ޚަތަރައްގީގެ 
  ފައެއް ނުވާނެއެވެ.ހިމަނައި ރަދުވެސްފަށް، ކައުންސިލްތަކުން ކުރާނެ ޚަލާ ޚި ފާއިތުވިދިޔަ އަހަރުތަކާ، ދޫކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ

 ބަޔަށް  އަނެއް އެއްބައިން ޚަރަދުކުރުމުގައި ބަޖެޓުން ދައުލަތުގެ  ފާސްކުރާ  މަޖިލީހުން  ރައްޔިތުންގެ ކުރެވިފައިވާ "ގައި ގެޒެޓް 2019މޭ 
 މަސްއޫލް  އެ ބަޖެޓުގައި  އާންމު ޚަރަދުކުރެވޭނީ، އިތުރަށް ބަޖެޓަށްވުރެ އާންމު އޮފީހަކުން  ސްއޫލްގޮތުން، މަ ވާ " ގައިއުޞޫލު  ބަދަލުކުރުމުގެ 

  1,912.6. ވީމާ، ކޮންޓިންޖަންސީގެ ގޮތުގައި މަތިންނެވެ ގޮތުގެ އިތުރުނުވާނެ އަށްވުރެ 5% ފައިސާގެ ކަނޑައަޅާފައިވާ  އޮފީހަކަށް 
ގެންގުޅޭ މި ބަދަލަކީ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކުރުމުގައި މިހާރު  ވާނެއެވެ.ހިމަނައިފައިވަނަ އަހަރުގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓުގައި  2020މިލިއަން ރުފިޔާ 

 ވަރަށް އުސޫލަށް ގެނެވުނު ބޮޑު ބަދަލެކެވެ. މި ބަދަލާއެކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓު ތަންފީޒުކޮށް، ވޭރިއަންސް ކުޑަކުރުމަށް
 ބޮޑަށް ބާރު އެޅިގެންދާނެއެވެ.

ބޭސްލައިން  ޖުމުލައަދި ން ރުފިޔާއެވެ. މިލިއަ 32,164.2ދަކީ އަދަ ޖުމުލަ ގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓު ވަނަ އަހަރުގެ  2020، އެހެންކަމުން
 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ.  29,651.5ޚަރަދުގެ ގޮތުގައި ހިނގާނެކަމަށް ބެލެވެނީ 

ވަނަ އަހަރާ ދެމެދު ބޭސްލައިން ޚަރަދު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުވާނެކަމަށް  2024ވަނަ އަހަރާއި  2020މެދުރާސްތާއަށް ބަލާއިރު، 
އަދި  2022އިންސައްތައިންނެވެ. ބޭސްލައިން ބަޖެޓުވެސް މެދުރާސްތާގައި މަތިވަމުންދާނެކަމަށް ބެލެވޭއިރު،  2.2ބެލެވެނީ އެވްރެޖްކޮށް 

ދެ އަހަރު ބޭސްލައިން  ވަނަ އަހަރު ސަރުކާރުން ވިއްކާފައިވާ ބޮންޑު އަދި ސުކޫކު އަނބުރާދައްކަން ބަޖެޓުކުރަންޖެހޭނެތީ، މި 2023
 ށް ބެލެވެއެވެ. ބަޖެޓު އިތުރަށް މައްޗަށް ދާނެކަމަ

 އަލަށް ފަށާ މަޝްރޫއުތަކާއި ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ޚަރަދު 
ނޑިތައް ހާސިލުކުރުމަށްޓަކައި  ޕޮލިސީ މެދުވެރިކޮށްފިސްކަލް   ވަނަ އަހަރު އަލަށް  2020ދައުލަތުން ހާސިލްކުރަން ބޭނުންވާ ލަނޑުދަ

ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވާނެކަމަށް  5.5ފަށާ މަޝްރޫއުތަކާއި ރިކަރަންޓް ޕްރޮގްރާމްތަކަށް  ތައާރަފުކުރާ ސިޔާސަތުތައް ނުވަތަ އަލަށް
 ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 ކައުންސިލްތަކަށް ގްރާންޓްގެ ގޮުތގައި ދޫކުރާ ފައިސާ 
ސިލްތަކުގެ އިހްތިސާސްގެ އަށްވާ ފައިސާއާއި ކައުން 5ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީގެ )ހިލޭ އެހީ ނުހިމަނައި( % ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2020

ކައުންސިލްތަކަށް ގްރާންޓްގެ  އަށްވާ ފައިސާ 40ތެރޭގައި ހިމެނޭ ބިމާއި، ރަށްރަށާއި، ފަޅުފަރުތަކުން ކުލީގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އާމްދަނީގެ %
 ކައުންސިލްތަކަށް  އަހަރު ވަނަ 2020 އެހެންކަމުން، ރުމަށް، ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.ދޫކުގޮތުގައި 
 މިލިއަން ރުފިޔާ ދެވޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 1,851.3 ގޮތުގައި ގްރާންޓްގެ 

 ދަށް  ރުފިޔާއަށްވުރެ  މިލިއަން 5 ތެރެއިން  ގެމަޝްރޫއުތަކު  ޕީއެސްއައިޕީ އިތުރުން ފައިސާގެ ދޫކުރާ ގޮތުގައި ގްރާންޓްގެ ކައުންސިލްތަކަށް
 .ބަދަލުވެގެންދާނެއެވެ ކައުންސިލްތަކަށް ފެށިގެން އަހަރުން ވަނަ 2020 ހިންގުންވެސް މަޝްރޫއުތައް

 ޖުމުލަ ބަޖެޓާއި ޚަރަދު
 ގޮތުގައި  ގްރާންޓްގެ  ކައުންސިލްތަކަށްޚަރަދާއި  ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ރިކަރަންޓް  މަޝްރޫއުތަކާއި  ފަށާ  އަލަށްދައުލަތުގެ ބޭސްލައިން ބަޖެޓަށް 

މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  39,552.7ވަނަ އަހަރުގެ ޖުމުލަ ބަޖެޓުގެ ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ  2020އެއްކުރުމުން،  ފައިސާ ދޫކުރާ
ވަނަ އަހަރު ސޮވްރިން ބޮންޑް އަނބުރާ  2022މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  37,040.0އަދި ޚަރަދު ހުންނާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 

ޖުމުލަ ބަޖެޓު އިތުރުވެފައިވީ ނަމަވެސް، ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއޭޓިވްސްއަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ދަށްކުރަމުން  ދައްކަންޖެހުމާއެކު އެ އަހަރުގެ
ނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ.  އްއާ އެ 2020ދިއުމާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ ޚަރަދު   މިންގަ
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 މެދުރާސްތާގެ ބަޖެޓު ބެލަންސް 4.3

ހުށަހަޅާ ކަންތައްތަކާއި ކޭޝް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ލިބޭނެކަމަށް ލަފާކުރާ ފައިސާއާއި ނިއު ޕޮލިސީ އާމްދަނީ އިތުރުކުރުމަށް 
ވަނަ އަހަރު  2020 ،އިނީޝިއޭޓިވްސްއާއި ކައުންސިލްތަކަށް ގްރާންޓްގެ ގޮތުގައި ދޫކުރާ ފައިސާ އަންދާޒާކުރާ މިންވަރު ހިމެނުމަށްފަހު

މިއީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  6,308.5ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ  ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ އޯވަރޯލް ބެލަންސް
މިއީ ޖީޑީޕީގެ މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ.  4,018.6އަދި ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ އިންސައްތައެވެ.  6.5

އޯވަރޯލް ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން  2021 ،ގެ ޚަރަދުތައް އެއް މިންވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓޭނަމައަދި ދައުލަތުއިންސައްތައެވެ.  4.1ނިސްބަތުން 
ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓުގެ ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް އަރަނިވާނެކަމަށް  2024ޑެފިސިޓާއި ޕްރައިމަރީ ޑެފިސިޓް މެދުރާސްތާގައި ކުޑަކުރެވި، 

 ލަފާކުރެވެއެވެ. 

 

 ދަރަންޏަށްކުރާނެ އަސަރު މެދުރާސްތާގައި ފިސްކަލް ޕޮލިސީގެ ސަބަބުން  .5

 ދަރަނި  މިންވަރަށްވުރެ އިތުރުވަމުންދާ ޖީޑީޕީ ނޮމިނަލްމެދުރާސްތާގައި ދަރަނި ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، 
 2022ވަނަ އަހަރުން  2020މިގޮތުން  .ވެދަށްވާނެގޮތަށް މެދުރާސްތާގެ ފިސްކަލް ޕޮލިސީ ފަރުމާކުރެވިފައިވާނެއެ  މިންވަރު އިތުރުވަމުންދާ

އިން ފެށިގެން  2023ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ދަރަނި އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރަށްވުރެ މަތިވުމަށްފަހު 
 ދަރަނި އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ދަށަށްދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. 

ރުފިޔާ  މިލިއަން 3,398.7ޖުމުލަ ރާއްޖެއިން ބޭރާއި އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކުން  އަހަރު  ވަނަ 2019 އިނޭންސްކުރަންފަދައުލަތުގެ ޑެފިސިޓް 
 އަހަރާއި  ވަނަ 2019 ފެސިލިޓީ ކްރެޑިޓް ޑޮލަރުގެ ޔޫއެސް މިލިއަން  800.0 ލިބޭ އިންޑިއާއިން ،އިތުރުން މީގެ. ހިމެނިފައިވާނެއެވެ

މަތީގައި އަންދާޒާކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ދައުލަތުގެ އޯވަރޯލް . ހިމެނިފައިވާނެއެވެ ޑިސްބާސްކުރެވޭނެކަމަށްވެސް  ދެމެދު  އަހަރާ  ވަނަ  2023
ހުންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ޖީޑީޕީގެ )ސޮވްރިން ގެރެންޓީ ނުހިމަނައި( ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި  2020ޑެފިސިޓް ދެމެހެއްޓިއްޖެނަމަ، 

، ގައި ލޯނު މެދުވެރިކޮށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ގިނަވާނެކަމަށް ބެލެވުމާއެކު ތާމެދުރާސް އަދި  އިންސައްތައިގައެވެ. 64.1ނިސްބަތުން 

 ވެ. ބެލެވެއެ  ފަހު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ދަރަނި ދަށަށްދާނެކަމަށްވުމަށްދައުލަތުގެ ދަރަނި އިތުރު 

 ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އަންގައިދޭ ބަޔާނުގައި ތަފުސީލުކޮށްފައިވާނެއެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީއާބެހޭ މައުލޫމާތު

 : ޖީޑީޕީގެ ނިްސބަތުން ަދރަނި 1ޗާޓު 
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 ޑީޕީ އަދި ަދރަނި އިތުުރވާ ރޭޓު ނޮމިނަލް ޖީ: 2ޗާޓު 

 

 

  ކަންތައް  ހުށަހަޅާ  ތަންފީޒުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިސްކަލް ޕޮލިސީ  .6

  ެބަޖެޓު އެކި އިދާރާތަކަށް ބައިކުރެވޭ ގޮތް )އެޕްރޮޕްރިއޭޝަންސް( އަދި ބަޖެޓުގެ އެކޮލޭޝަން ބަދަލު ކުރުމުގެ )ވަޔަމަންޓް( ދައުލަތުގ
ގައި "ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން  2019މޭ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނުން:  އުސޫލުތައް 

" ވަނީ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވިފައެވެ. މި އުސޫލުތައް ކުރުމުގެ އުޞޫލު އެއްބައިން އަނެއް ބަޔަށް ބަދަލު ޚަރަދުކުރުމުގައި 
ނޑު މަޤްޞަދަކީ ދައު  ލަތުން ތަންފީޒުކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރާ ބަޖެޓަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ތައާރަފްކުރުމުގެ މައިގަ

ދެމެހެއްޓެނިވި އަދި އެފިޝަންސީއަށް ބާރުއަޅާ އުސޫލުތަކެއްގެ މައްޗަށް ބިނާވެފައިވާ  ،ދުންތެރިގޮތުގައި އެއަށް ޢަމަލުކުރެވޭ، ފުއް
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު ހުށަހެޅުމުގެ ކުރިން، ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނުގައި ވަޔަމަންޓް  2020ބަޖެޓެއްކަމުގައި ހެދުމެވެ. ވީމާ، 

ގެންދިއުމަކީ މި އުސޫލުތައް ފުރިހަމައަށް ތަންފީޒުކުރެވޭނެކަން ޔަގީންކުރުމަށް ކުރުން އަދި އެޕްރޮޕްރިއޭޝަން އުސޫލުތައް ހިމެނި
 މުހިއްމު ކަމެކެވެ.

  ެނުވަތަ  ގަވާއިދެއް  އަދި  ކުރިން  ހުށަހެޅުމުގެ  ލީހަށް މަޖި  ރައްޔިތުންގެ  ފާސްކުރުމަށްޓަކައި  ބިލްތައް  ޑްރާފްޓްކުރާ  އޮފީސްތަކުން  ދައުލަތުގ 
 ދައުލަތަށް  ކުރިން  އިސްލާހުކުރުމުގެ  އުސޫލެއް  އަދި  އިދެއް ގަވާ  ބިލެއް، އަދި  ކުރިން، ފެށުމުގެ  މަލުކުރަން ޢަ  އެއަށް  ހަދާ  އުސޫލެއް 
 ފިނޭންސަށް  އޮފް  މިނިސްޓްރީ  ހަދާ  އެސެސްމަންޓްއެއް  އިމްޕެކްޓް  ފިސްކަލް  ދެނެގަނެވޭނެ  އަސަރު  ކުރާނެ  މާލީގޮތުން 

ޤާނޫނީ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން އެ ގެނެވޭ : ގެނައުން  ބަދަލު  ނޫނަށް ޤާ  މާލިއްޔަތުގެ  ދައުލަތުގެ  ހުށަހަޅަންޖެހޭގޮތަށް 
ށް ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދަށް ކުރާނެ އަސަރު ދެނެގަނެވިފައި އޮތުމަކީ މުހިއްމުކަމެކެވެ. އަދި އެ އަހަރަކަ

ނޑައަޅާ ބަޖެޓު ފާސްކުރުމުގެ ކުރިން މި ފަދަ ބަ ދަލުތައް އެ އަހަރެއްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައި އޮތުމުން އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަޖެޓަށް ކަ
ނޑަށް ބަދަލެއް ގެނައުމުގެ ކުރިން، ފިސްކަލް  ގެނެވޭ އުނިއިތުރުކުރުންތައް މަދުކުރެވިގެންދާނެއެވެ. އެހެންކަމުން، ޤާނޫނީ އޮނިގަ

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލު  ށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ގޮތަށްއިމްޕެކްޓް އެސެސްމަންޓް ހަދާ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސަ
 ގެނެވިދާނެއެވެ.

 :ްދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ  ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނިފައި ހުރި ފިސްކަލް އަމާޒުތައް މުރާޖައާކުރުނ
އެންމެ އެކަށީގެންވާ  ފަދަ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމަކަށްޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޑެފިސިޓް އަދި ދަރަނީގެ އަމާޒުތަކަކީ ރާއްޖެ

ހަރުގެ ނިޔަލަށް ކަމުގައިވީ ވަނަ އަ 2017އަދި ޤާނޫނުގައި ހުރި އަމާޒުތައް ހާސިލުކުރަން ބާރުއަޅާފައިވަނީ ނޫނެވެ.  އަމާޒުތަކެއް
 ނަމަވެސް އެކަންކަން ހާސިލުވެފައިނުވާތީ، މިއީވެސް ޤާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން ޖެހިފައިވާ ދާއިރާއެކެވެ. 
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 ނިންމުން  .7

ވަނަ އަހަރުގެ ރިވައިޒްޑް އެސްޓިމޭޓްތައް އެކުލަވާލައި  2019 ބަޔާނުގައި މި ،ންދަށު ޤާނޫނުގެ ޒިންމާވުމުގެ ޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ
މެދުރާސްތާގެ ބޭސްލައިން އެސްޓިމޭޓްތަކާއި، ޑެފިސިޓާއި ބަޖެޓުން ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ މަޤުސަދުތަކަށް ވިސްނައި މެދުރާސްތާގެ 

 .ފައިވާނެއެވެއަންދާޒާތައް އެކުލަވާލެވި 

. އަދި ޑެފިސިޓް ބަޖެޓެއް ހުށަހެޅުމަށެވެ އިގެއިންސައްތަ 6.5 ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން އަހަރުވަނަ  2020މި ބަޔާނުގައި ހުށަހަޅާފައި ވަނީ 
 ގެ ޕްރައިމަރީ ބެލަންސް ވަނަ އަހަރު ބަޖެޓު 2024ކުރެވޭނެ ފަދަ ގޮތަކަށް ޚަރަދުތައް ބައްޓަންކޮށް ކުޑަޑެފިސިޓް  މެދުރާސްތާގައި މި ބަޖެޓު

ޖުމުލަ ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ. މީގެ ތެރެއިން  39.6ހަރަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވަނީ ވަނަ އަ 2020އަރަނި ކުރުމަށެވެ. މިގޮތުން 
 5.5 ހިފަހައްޓާނަމަ،އިންސައްތައިގައި  6.5 ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން  ޑެފިސިޓް މީގެ އިތުރަށް، ބަޖެޓު  ބިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. 37.0ޚަރަދަކީ 

 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ "ފިސްކަލް ސްޕޭސް" އަލަށް ފަށާ ޕްރޮގްރާމްތަކަށާއި މަޝްރޫޢުތަކަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. 
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ާއއި ހިނާގނެ ލަފާކުރާ އާްމދަނީިލބޭނެކަމަށް  ވަނަ އަހަރު 2019އަދި  2018: 1ޖަދުވަލު 
 ޚަރަދު 

2019 2019 2018 2018     

   މިލިއަްނ ރުިފޔާިއން  
        

 ލަ އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ މު ޖު   22,400.7 22,222.9 23,339.8 24,286.7

 މުލަ އާމްދަނީ ޖު  21,667.0 21,389.4 21,986.8 23,029.8
        

ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް  3,029.6 3,148.8 3,183.8 3,463.7  
 ޓެކްސް ޕްރޮޕަރޓީ އަދި  ބިޒްނަސް 4,156.2 3,314.4 3,451.4 3,578.8
   ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް ވިތްހޯލްޑިންގ އަދި 3,525.0 2,710.4 2,846.1 2,851.1

   ޓެކްސް ބޭންކް ޕްރޮފިޓް 571.0 564.1 566.8 687.8
 ޓެކްސް ސަރވިސް އަދި  ގުޑްސް 7,459.3 7,689.4 8,038.4 8,437.3
   އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް  4,311.3 4,783.3 5,039.5 5,299.8
   އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް ޖެނެރަލް ގުޑްސް 3,148.0 2,906.1 2,998.9 3,137.5
 ޑިއުޓީ  އަދި ޓެކްސް އެހެނިހެން  1,578.2 1,604.8 1,752.8 1,770.5

   ޗާޖް ސަރވިސް އެއަރޕޯޓް 648.2 644.8 705.6 720.4
   ގްރީން ޓެކްސް 757.3 810.5 892.7 894.5

 ފީ ނެގޭ ޚިދުމަތަށް އެކިއެކި 1,230.6 1,466.7 1,398.1 1,514.2
 ފީ  ލައިސަންސް އާއި ރަޖިސްޓްރޭޝަން 322.2 413.7 417.5 424.7

 މްދަނީ އާ ހަރުމުދަލުގެ 2,103.3 2,015.4 2,123.7 2,124.5
 ފައިދާ އިންޓަރެސްޓާއި 1,286.9 1,048.1 1,180.7 1,132.9

 މެޝާޒް  ރެވެނިއު ނިއު - - - -
 އާމްދަނީ  އެހެނިހެން  500.6 688.0 440.4 583.1

 އާމްދަނީ  ލިބޭ ގޮތުގައި އެހީގެ ހިލޭ 733.7 833.6 1,353.0 1,256.9
        

      

ޚަރަދު  ޖުމުލަ   24,894.6 26,522.5 27,342.3 29,663.3  
ބަޖެޓު  ޖުމުލަ   27,966.3 28,165.0 30,251.7 32,052.2  

       

 ރިކަރަންޓް ޚަރަދު   16,066.2 18,243.5 18,529.3 20,519.4
   ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް 7,558.0 7,676.8 7,964.2 8,202.9

1,532.5 1,565.0 1,502.5 1,470.1 
ޚިދުމަތަކަށް ނޫން މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  ޕެންޝަނާއި،

 ފައިސާ ގޮތުން ދޭ
  

   ޚިދުމަތްތައް  ތަކެއްޗާއި 3,553.0 4,035.8 4,097.5 4,752.3
   ުކރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުަފތުރު   100.3 175.5 141.9 177.0
   ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު އޮފީސް ހިންގުމުގެ   531.1 621.3 609.0 638.7

   ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް   1,862.9 1,792.9 1,989.2 1,998.2
   ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ   636.1 702.7 657.4 949.3
   ުކރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން ކުރުމަށް   293.5 523.1 423.0 589.6
   ޚަރަދުބެލެހެއްޓުމުގެ  މަރާމާތު ކުރުމާއި   129.0 220.2 277.1 399.5

   އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ، 1,992.4 3,464.2 2,850.6 3,123.1
   ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް  އެހެނިހެން  1,492.8 1,564.2 2,051.9 2,908.5

        

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު   11,900.1 9,897.3 11,722.5 11,506.5
    ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު މަޝްރޫުޢތައް ހިންގުމަށްތަރައްޤީގެ  101.9 60.3 7.8 8.3

   އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ 7,087.4 6,798.7 7,076.7 7,273.1
   އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ލޯން ދޫކުރުން ހަރުމުދާ، 1,271.9 1,406.1 1,339.2 1,447.0

  ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީ  400.0  411.0 
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  ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑަށް ޓްރާންސްފަރުކރާ  855.1   
        

   ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން  2,183.7 1,632.2 2,267.9 2,367.2
   އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު  ބޭރުގެ މާލީ 32.8 10.3 21.6 21.6

        
ބެލެންސް ޕްރައިމަރީ   (1,057.4) (2,859.3) (2,000.9) (3,375.1)  
 އޯވަރޯލް ބެލެންސް   (2,493.9) (4,299.6) (4,002.5) (5,376.6)
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 އަްނދާޒާތައް : މެދުރާސްާތގެ ިއޤްތިޞާދ2ީޖަދުވަލު 

 

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018   

 ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ )މިލިއަން ރުފިޔާ އިން(  83,103.1       89,822.9       97,010.4       105,187.9     114,586.4     124,522.2     134,468.9   

 އިންސައްތަ ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ ކުރިއަރާ  10.7% 8.1% 8.0% 8.4% 8.9% 8.7% 8.0%

 ގެ ކޮންސްޓަންޓް ޕްރައިސަސް( 2014މިލިއަން ރުފިޔާ އިން، ) ރިއަލް ޖީޑީޕީ  72,273.7       76,187.2       80,052.1       84,677.7       90,125.0       96,009.7       101,953.8   

 ބަދަލުވާ އިންސައްތަ ރިއަލް ޖީޑީޕީ 7.7% 5.4% 5.1% 5.8% 6.4% 6.5% 6.2%

 އިންފްލޭޝަން  ސީ.ޕީ.އައި 0.1%- 0.7% 1.1% 1.2% 1.2% 1.2% 1.2%

                

 އެކައުންޓް ބެލަންސް )މިލިއަން ޔޫއެސް ޑޮލަރުން( ކަރަންޓް  1,553.7      -  1,281.2      -  1,490.2      -  1,523.9      -  1,579.5      -  1,716.4      -  1,853.6      -

 އެކައުންޓް ބެލަންސް )ޖީޑީޕީ ގެ އިންސައްތަ އިން( ކަރަންޓް 28.8%- 22.0%- 23.7%- 22.3%- 21.2%- 21.2%- 21.2%-

                

 ޒިޔާރަތް ކުރާ އަދަދު  ޓޫރިސްޓުން   1,484,274     1,619,652     1,675,885     1,766,394     1,892,442     2,054,495     2,161,885   

 ޒިޔާރަތް ކުރާ އަދަދު ބަދަލުވާ އިންސައްތަ  ޓޫރިސްޓުން  6.8% 9.1% 3.5% 5.4% 7.1% 8.6% 5.2%

 ބެޑްނައިޓްސް  9,471,778     10,189,867   10,667,692   11,354,481   12,310,886   13,612,480   14,593,142 

 އިންސައްތަ ބަދަލުވާ  ބެޑްނައިޓްސް 10.2% 7.6% 4.7% 6.4% 8.4% 10.6% 7.2%
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 އަށް އަންދާާޒކުރާ އާމްދަީނ އަދި ޚަަރދު 2024އިން  2020: 3ޖަދުވަލު 

2024 2023 2022 2021 2020     

   މިލިއަްނ ރުިފޔާިއން 
         

 އާމްދަނީ އާއި ހިލޭ އެހީ  ޖުމުލަ   30,731.5    29,788.2    31,881.8  34,349.8    36,484.4   

 އާމްދަނީ  ޖުމުލަ  26,425.9 28,075.8 30,166.1 32,627.1 34,766.3   
         

ޑިއުޓީ  އިމްޕޯޓް   3,630.2        3,866.2        4,181.4        4,547.3        4,905.4        
 ޓެކްސް  ޕްރޮޕަރޓީ  އަދި  ބިޒްނަސް   3,746.2        3,964.7        4,209.8        4,428.6        4,716.9      
   ވިޔަފާރީގެ ފައިދާއިން ނަގާ ޓެކްސް ހޯލްޑިންގ އަދިވިތު  2,999.4        3,161.4        3,339.4        3,525.6        3,715.5      
   ޓެކްސް ބޭންކް ޕްރޮފިޓް  706.9           763.4           830.5           863.1           961.6         
 ޓެކްސް  ސަރވިސް  އަދި  ގުޑްސް   8,955.6        9,665.8        10,557.3     11,714.4     12,585.7   
   އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް ޓުއަރިޒަމް ގުޑްސް   5,567.0        5,991.6        6,554.7        7,364.8        7,888.6      
   އެންޑް ސަރވިސަސް ޓެކްސް ޖެނެރަލް ގުޑްސް  3,388.6        3,674.2        4,002.5        4,349.6        4,697.0      
 ޑިއުޓީ  އަދި  ޓެކްސް  އެހެނިހެން   1,829.3        1,932.1        2,068.8        2,255.3        2,389.5      
   ޗާޖް އެއަރޕޯޓް ސަރވިސް  740.4           781.3           834.9           906.7           955.0         
   ގްރީން ޓެކްސް  936.4           996.7           1,080.6        1,194.9        1,281.0      
 ފީ  ނެގޭ  ޚިދުމަތަށް  އެކިއެކި   1,544.9        1,589.6        1,652.0        1,733.4        1,788.9      
 ފީ  ލައިސަންސް  އާއި  ރަޖިސްޓްރޭޝަން   435.8           448.9           464.6           479.6           492.0         
 މްދަނީ އާ  ހަރުމުދަލުގެ   2,232.3        2,361.3        2,513.2        2,677.3        2,843.1      
 ފައިދާ  އިންޓަރެސްޓާއި   1,223.5        1,326.7        1,445.2        1,570.5        1,696.0      

 މެޝާޒް  ރެވެނިއު  ނިއު  2,523.8 2,347.0 2,479.2 2,621.9 2,747.5
 އާމްދަނީ  އެހެނިހެން  594.2 573.4 594.7 599.0 601.4

 އާމްދަނީ  ލިބޭ  ގޮތުގައި  އެހީގެ  ހިލޭ  4,015.5  1,712.4  1,715.7  1,722.7 1,718.1
         

       

ޚަރަދު  ޖުމުލަ   37,040.0 38,704.9    38,607.7 38,391.4 38,746.5  
ބަޖެޓު  ޖުމުލަ   39,552.7 41,665.0 45,663.6 43,595.7 42,714.5  

        

 ޚަރަދު ރިކަރަންޓް   20,390.4    21,385.0 21,949.6   22,465.4    22,933.5
ހިނގާ ޚަރަދު މުވައްޒަފުންނަށް  8,021.6        8,110.0        8,199.3        8,289.7        8,381.0          

      2,403.4        2,190.7        2,039.7        1,839.6        1,740.2  
ޚިދުމަތަކަށް މުސްކުޅިކުރައްވާ މުވައްޒަފުންނަށާއި އަދި ވަކި  ޕެންޝަނާއި،

ފައިސާ ނޫން ގޮތުން ދޭ   
  

ޚިދުމަތްތައް  ތަކެއްޗާއި 4,966.4 5,020.6 5,130.2 5,125.6 5260.6   

   ުކރުމުގެ ޚަރަދު ދަތުރުަފތުރު   179.3 181.3 183.5 185.7 185.7
   ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ހިންގުމުގެއޮފީސް     699.1           703.5           762.5           795.2           840.3         
   ބޭނުންވާ ޚިދުމަތުގެ ޚަރަދު އޮފީސް ހިންގުމަށް    1,783.2        1,804.0        1,825.2        1,847.2        1,847.2      
  ބޭނުމަށް ހޯދާ ތަކެތީގެ އަގު ދިނުމުގެޚިދުމަތް     1,166.5        1,180.1        1,194.0        1,208.4        1,208.4      

   ުކރެވޭ ޚަރަދު  ތަމްރީން ކުރުމަށް    854.2           864.2           874.3           884.8           884.8         
   ބެލެހެއްޓުމުގެ ޚަރަދު މަރާމާތުކުރުމާއި    284.1           287.4           290.7           294.3           294.3         
   އިޝްތިރާކާއި އަދި ސަބްސިޑީޒް  ސަރުކާރުންދޭ އެހީ،  3,262.4        3,300.4        3,339.1        3,379.4        3,379.4      

ރިކަރަންޓް ޚަރަދުތައް  އެހެނިހެން   2,399.9        3,114.4  3,241.3  3,390.0  3,509.1    
         

 ކެޕިޓަލް ޚަރަދު  11,773.7 13,762.4 18,053.8 15,623.2 14,316.6
    ސަރުކާރުން ކުރާ ޚަރަދު ރައްޤީގެ މަޝްރޫުޢތައް ހިންގުމަށްތަ  20.0             20.2             20.5             20.7             20.7           

އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮގްރާމް ޕަބްލިކް ސެކްޓަރ  5,690.0       7,190.0 7,190.0 6,690.0 6,690.0     
ޑޮމެސްޓިކް    2,690.0        3,190.0        3,190.0        3,190.0        3,190.0         

ފޮރިން    3,000.0        4,000.0        4,000.0        3,500.0        3,500.0         
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އިންވެސްޓްމަންޓް އަދި ލޯން ދޫކުރުން ހަރުމުދާ، 1,638.5  1,656.5 1,674.9 1,694.0 1,694.0    
 ބަޖެޓު ކޮންޓިންޖެންސީ  1,912.6 1,935.5 2,112.6 2,014.1 1,943.8

 

       

   ދަރަނި އަނބުރާ ދެއްކުން  2,491.0 2,938.2 7,033.7 5,181.9 3,945.6
އިދާރާތަކަށް ދައްކާ ރައުސުލްމާލު  ބޭރުގެ މާލީ  21.6             21.9             22.1             22.4             22.4               

       

 ނިއު ޕޮލިސީ އިނީޝިއެޓިވްސް  5,500.0 4,500.0 3,500.0 3,200.0 3,000.0

 ކައުންސިލްތަކަށް ދޫކުރާ ފައިސާ  1,851.3 1,980.9 2,119.6 2,267.9 2,426.7

         
 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް   (4,018.6) (6,196.2) (3,905.1) (1,193.1) 644.2

 އޯވަރޯލް ބެލެންސް   (6,308.5) (8,916.7) (6,725.9) (4,041.6)    (2,262.1)
      

 މެމޮރެންޑަމް އައިޓަމް:     

 ނޮމިނަލް ޖީޑީޕީ  97,010.4 105,187.9 114,586.4 124,522.2 134,468.9

 ޕްރައިމަރީ ބެލެންސް )ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން( 4.1- 5.9- 3.4- 1.0- 0.5
 އޯވަރޯލް ބެލެންސް )ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުން( 6.5- 8.5- 5.9- 3.2- 1.7-

      

 


