
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް

ަދުއަލުތެގ ަބެޖުޓ ުލއޮިިފްތ
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށައެޅި

ފާގަތި ދިރިއުޅުމަކަށް



 ެގ ަދުއަލުތެގ ަބެޖުޓ  ައިދ އުިގިތާސީދ ަތަސްއުވުރ 

ިމިލައްނ657
ޫޔެއްސ ޑަޮލުރ

ަރްސމީ ރާިޒްވ

 2022 ަވަނ ައަހުރ ިނޭމިއުރ ަރްސމީ
ިރާޒުވަގިއ ުހްނާނެނަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ

ިމިލައްނ88,425
ުރފާިޔ

ޮނިމަންލ ޖީޑީޕީ

1 ިމިލައްނ6.

ަފުތުރެވރަިކްނ

  ަފުތުރވިެރްނ 2022 ަވަނ ައަހުރ ާރއްޖަެއްށ
ިޒާޔަރތް ުކާރެނަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ

 ޖީޑީޕެީގ ންިސަބުތްނ ަކަރްންޓ

ެއަކުއްންޓެގ ެޑފިިސްޓ

21%
 ިއްންފޭލަޝްނ ޭރްޓ

 ިއްނ ުމަދާލިއ ިޚުދަމތަްތުކގެ ައުގ
ަމިތ ާވެނަކަމްށ ައްނާދާޒުކެރވޭ

1.1%

ިއްނ ުކިރައާރެނަކަމްށ ަލާފުކެރވޭ
12%

ޕީ ޑީ ރަިއްލ ޖީ

ެޓކްސް ާއމަްދނީ

ެޓކްސް ޫނން ާއމަްދނީ

ިހލޭ އެހީ

ަފިއޭނނިްސންގ ައދި 
އެހިެނހެން ޮގތޮްގުތން 

ިލޭބ ަފިއާސ

ިއުޖިތމާއީ ަރއާްކެތިރަކން

ަތުޢލުީމ 

ގޮެދުރ ިއމާާރތުްކުރމިާއ ަޖމަާއުތގެ 
ަފިއާދައްށ ެދވޭ ިޚުދަމތް

ިތމާވިެށ ަރއާްކެތިރުކުރން

ިސއަްހުތ

ިއުގިތާސދީ ައދި ިސާނއީ 
ުކިރއުެރަމްށ ުކާރ ަޚަރުދ

ދާިފއީ،  ައުދުލ ިއނާްސުފ، 
ައދި  ައަމނަްއމާނަްކން

ާއނުްމ ިޚުދަމތް، ިއުޖިތމާއީ 
ައދި ދީނީ ިޚުދަމތް، 
ަދަރނީގެ ަޚަރުދ

ާއްމަދނީުޖްމަލ ަބެޖުޓަޚަރުދ

36
,92

5
ައްނ

ިމިލ ފިާޔ
ުރ

34%

8%
7%

13%

23%

4%
11%

22%

13%

8%

16%

42%

2022



25%

63%

12%

ެޓްކްސ ާއްމަދނީ 
ިމިލައްނ15,355

ުރފާިޔ

 ެޓްކްސ ޫންނ ގްޮތގުޮތްނ
ިމިލައްނ6,013

ުރފާިޔ

ިހޭލ ެއީހ ައދި ެއެހނެިހްނ
ިމިލައްނ2,912

ުރފާިޔ

ާއްމަދނީ ާއއި ިހިޭލ ެއީހ

ިމިލައްނ24,280
ުރފާިޔ

2022 ަވަނ ައަހުރ ަދުއަލަތްށ ުޖމަްލ ާއމަްދނީ ާއިއ ިހޭލ ެއހީގެ ޮގުތަގިއ 

24,280 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ިލޭބެނަކަމްށ ަލާފުކެރވެެއވެ. މީގެ ެއްނެމ ޮބޑު 

ަބެއއް ިހއާްސުކާރނީ ެޓކްްސގެ ޮގުތަގިއ ިލޭބ ާއމަްދނެީއވެ.



ިމިލައްނ2,878
ިމިލައްނ2,711ުރފާިޔ

ުރފާިޔ

ިމިލައްނ3,223
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ824
ިމިލައްނ769ުރފާިޔ

ުރފާިޔ

ް ޖެެނަރލް ުގޑްްސ އްެނޑ
ަސރވަިސްސ ެޓކްްސ

ް ުޓައިރަޒމް ުގޑްްސ އްެނޑ
ަސރވަިސްސ ެޓކްްސ

އިމޯްޕޓް ިޑުއޓީ

ިބޒަްންސ ައދި ޕޮްރަޕޓީ
ެޓކްްސ

ްގްރްީނ ެޓކްްސ ެއައރޯޕޓް ަސރވްިސ ާޗޖ

ިމިލައްނ4,822
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ15,355
ުރފާިޔ

ެޓްކްސ ާއްމަދނީ

ިމއީ ުޖްމަލ ާއްމަދނީ ާއިއ ިހޭލ ެއީހެގ %63 ެއެވ.



 ެޓކްްސގެ ގުޮތގިައ ލޭިބ ާއމަްދނީގެ އްެނެމ ޮބޑު ަބެއއް ިހއާްސުކަރނީ ުޓައިރަޒމް ުގޑްްސ އްެނޑް ަސރވަިސްސ ެޓުކާހިއ

އިމޯްޕޓް ިޑުއޓާީއިއ, ޖެެނަރލް ުގޑްްސ އްެނޑް ަސރވަިސްސ ެޓުކާހިއ ިބޒަްންސ ައދި ޕޮްރޕަރޓީ ެޓކްްސ

 ޓޫރަިޒްމ ުގްޑްސ ެއްންޑ
ަސރިވަސްސ ެޓްކްސ

ިއްމޕޯުޓ ިޑުއޓީ
31% 21%

2024

2024

5,662

3,702

2022

2022

4,822

3,223
2023

2023

5,244

3,478

2021

2021

4,699

2,805

2020

2020

2,220

2,264

ަފުތުރވިެރން ޒާިޔަރތުްކާރ ައަދުދ ިއުތުރވެ، ަފުތުރވިެރަކުމގެ ާދިއާރ ުކިރއުެރުމން 

2022 ަވަނ ައަހުރ  ޮގުތަގިއ ިލޭބ ާއމަްދނީ ިއުތުރވެއެވެ. ައދި  ޓީ.ޖީ.އެސް.ޓީގެ 

ާއމަްދނީ  ިމެޓުކުހން  އެއަްވަރްށ  ާދދި  ިމނަްވާރިއ  ިލުބުނ  ުކިރން  ގެ  ޮކވިޑް-19 

ިލޭބެނަކަމްށ ަލާފުކެރވެއެވެ.

 2022 ިބާނަވނީ  ައނާްދާޒަތއް  ޑުިއޓީގެ  ިއމޯްޕޓް 

އެހިެނހެން  ާއިއ  ާދިއާރ  ަފުތުރވިެރަކުމގެ  ައަހުރ  ަވަނ 

ިއުގިތާސުދ  ިމނަްވަރެށވެ.  ުކިރައާރ  ވަިޔާފިރަތއް 

ޑުިއޓީވެސް  ިއމޯްޕޓް  ިއުތުރުވުމން  ިމނަްވުރ  ުކިރައާރ 

ިއުތުރވެއެވެ.

ިމިލައްނ15,355ެޓްކްސ ާއްމަދނީ
ުރފާިޔ

 ެޖެނަރްލ ުގްޑްސ ެއްންޑ
ަސރިވަސްސ ެޓްކްސ

 ިބްޒަންސ ައދި ްޕރަޮޕރޓީ
ެޓްކްސ

ްގރްީނ ެޓްކްސ 

ްސ
ެޓްކ

ްނ 
ނިެހ

 ެއައރޕޯްޓެއެހ
ަސރިވްސ ާޗްޖ

19%

5% 5%

18%

2024 3,461

2022 2,878

2023 3,169

2021 2,507

2020 2,087

ުކިރައާރ  ޖީޑީޕީ  ޮނިމަނލް  ިބާނަވނީ  ައނާްދާޒަތއް  ޖީޖީއެސްޓީގެ 
 12.0 ޖީޑީޕީ  ޮނިމަނލް  ައަހުރގެ  ަވަނ   2022 ިމނަްވަރްށަކުމން، 
ިއނަްސއަްތިއން ުކިރައާރެނަކަމްށ ެބލެވޭތީ ިމ ަބިއން ިލޭބ ާއމަްދނީ 

2022 ަގިއ ަމއަްޗްށ ާދެނއެވެ. 

2022 ަވަނ ައަހުރ ޮކވިޑް-19 ގެ ިއުގިތާސދީ ހަީނުރަކަމްށ 
ަފުހ ވަިޔާފިރަތއް ުކިރައަރން ފިެށ ަނަމވެސް ޮކވިޑް-19 ގެ 

ުކިރން ވަިޔާފރީގެ ަފިއާދ ުހިރ ިމނަްވަރްށ ުކިރައާރެނ ަކަމްށ 
ަލާފުނުކެރވޭތީ، ިމެޓުކުހން ިލޭބ ިމނަްވުރ ަދްށ ވެާނަކަމްށ 

ަލާފުކެރވެއެވެ. 

2024 3,577

2022 2,711

2023 3,155

2021 2,665

2020 3,655



ިމިލައްނ769
ިމިލައްނ741ުރފާިޔ

ުރފާިޔ

ިމިލައްނ1,238
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ636
ިމިލައްނ868ުރފާިޔ

ުރފާިޔ

 ެއައރޯޕޓް ތަަރއްޤީ ުކުރމްަށ
ެނގޭ ފީ

އްިނޓެްރްސާޓިއ ފިައާދރޯިސުޓތުަކގެ ުކިލ

 ަރިޖްސޓޭްރަޝްނ ާއިއ
ަލއަިސންްސ ފީ

އަްކތްތެރްިނގެ ވާރކް  ިބދީޭސ މަަސަ
ޕާމިޓް ައދި ޯކާޓ ފީ

އެހެނިހްެނ ެޓކްްސ ޫންނ ާއމަްދނީ

ިމިލައްނ1,761
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ6,013
ުރފާިޔ

ެޓްކްސ ޫންނ ާއްމަދނީ

ިމއީ ުޖްމަލ ާއްމަދނީ ާއިއ ިހޭލ ެއީހެގ %25 ެއެވ.



 ެޓކްްސ ޫންނ ގޮތްގުޮތްނ ލޭިބ ާއމަްދނީގެ އްެނެމ ޮބޑު ަބެއއް ިހއާްސުކަރނީ ރޯިސުޓތުަކގެ ުކއާްޔއި، ަސުރާކުރްނ ދޮޫކށްފައާިވ

ލުޯނތަަކްށ ލޭިބ އްިނޓެްރްސާޓިއ ަސުރާކުރ ިހއާްސާވ ުކްނފިތުަކގެ ފައާިދ

ރޯިސުޓަތުކެގ ުކިލ
29%

 ެއެހނެިހްނ ެޓްކްސ
 ޫންނ ާއްމަދނީ

14%
2020 ަވަނ ައަހުރ ަފސޮްކްށދަީފިއވާ ުކލީގެ ަބއެއް 2022 

ަގިއ ިލޭބެނަކަމްށ ެބލެވޭތީ, ައނަްނ ައަހުރ ިރޯސުޓަތުކގެ 

ުކިލން ިލޭބ ާއމަްދނީ ިއުތުރވެާނަކަމްށ ެބލެވެއެވެ.

ިމ ަބިއަގިއ ާއމަްދނީ ިއުތުރުކުރަމްށ 

ަކނަްތއަްތުކގެ  ައުއ  ުހަށަހާޅަފިއވާ 

ވިއުްކމިާއ,  ިބން  ިހމޭެނ  ެތޭރަގިއ 

ުޓައިރަޒމިާއ,  އެސޭްޓޓް  ިރައލް 

ަރްށ  ަތަރއްގުީކުރަމްށ  ިރޯސުޓ 

ޫދުކުރން އުެކލެވިގެންވެއެވެ.

2024 1,257

2022 1,761

2023 1,257

2021 1,997

2020 701

ިމިލައްނ6,013ެޓްކްސ ޫންނ ާއްމަދނީ
ުރފާިޔ

ިއްންޓެރްސާޓިއ ަފިއާދ
21%

 ެއައރޕޯުޓ ަތަރްއޤީ
ީ ުކުރަމްށ ެނގޭ ފ

13%

 ަރިޖްސްޓޭރަޝްނ ާއިއ
ީ ަލިއަސްންސ ފ

12%
 ިބޭދީސ ަމަސްއަކްތެތރްިނެގ
ީ ާވރްކ ާޕިމްޓ ައދި ޯކާޓ ފ

11%



17%

67%16%

ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ
ިމިލައްނ24,816

ުރފާިޔ

ޕީ ައިއ. ެއްސ. ޕީ.
ިމިލައްނ6,273

ުރފާިޔ

ެއެހނެިހްނ ެކިޕަޓްލ
ިމިލައްނ5,836

ުރފާިޔ

36,925 ިމިލައްނ ުރިފާޔެއވެ.  ަބޖަެޓކީ  2022 ަވަނ ައަހަރްށ ަލާފުކާރ ަދުއަލުތގެ 

ޭބުރގެ  ާއިއ  ޭހަދ  ުކާރ  ެދއުްކަމްށ  ައނުބާރ  ޯލުނ  ުނަވަތ  ަދަރިނ  ެތޭރަގިއ  މީގެ 

ާމލީ ިއާދާރަތަކްށ ަރުއުސލާްމުލގެ ޮގުތަގިއ ަދއާްކ ަފިއާސ ިހެމެނެއވެ. ިމއީ ަޚަރުދގެ 

ޮގުތަގިއ ުގޭނ ަބިއަތކެއް ޫނެނވެ. ިމ ެދަބިއ ުނަލިއ، 2022 ަވަނ ައަހުރ ަދުއަލުތގެ 

ުޖމަްލ ަޚަރުދ ަކަމްށ ަލާފޮކްށަފިއަވނީ 34,028 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ެއވެ. 

ިމިލައްނ36,925
ުރފާިޔ

ަބެޖުޓ

ަޚަރުދ
ިމިލައްނ34,028

ުރފާިޔ



ިމއީ 2022 ަވަނ ައަހުރގެ ަބޖުެޓ ިއޮކޮނިމކް ކެްލިސިފކަޭޝްނ ިއްނ ެބިހަފިއާވ ޮގެތވެ. ަސުރާކުރގެ ެއްނެމ 

ޮބޑު ަޚަރެދއް ިހނަގނީ ަތަރއްޤީގެ ަމްޝޫރުޢަތަކާށިއ ުމަވއަްޒުފްނގެ ުމާސަރައެށވެ. 

ުމަވްއަޒުފްނަންށ ިހނާގ ަޚަރުދޕީ.ެއްސ.ައިއ.ޕީ

އޮފްީސ ިހްނުގުމެގ ަޚަރުދ

26% 17%

12%

2024 10,280

2022 9,760

2023 10,037

2021 8,640

2020 8,206

ަބެޖުޓެގ ަމއަިގނުޑ ަޚަރުދަތްއ

 ަސުރާކުރްނޭދ ެއީހ،
ިއްޝިތާރާކިއ ަސްބިސޑީ

 ލުޯނ ައނުބާރ
ެދްއުކްނ

 ަބެޖްޓ
ކްޮނިޓްނެޖްނީސ

 ަތްމރްީނ
 ުކުރަމްށ

ުކެރޭވ ަޚަރުދ

ެއެހނެިހްނ

 ލުޯނެގ ިޚުދަމުތެގ
ަޚަރުދ

 ެޕްނަޝާނިއ ުމްސުކިޅުކަރްއާވ
ުމަވްއަޒުފްނަންށ ޭދ ަފިއާސ  ިއުގިތާސދީ

 ަފިއާދައްށަޓާކ
ުކާރ ަޚަރުދ

13% 8%

8%
5%

4%

2%

3% 2%



 އިެކ އިެކ ަރށްތުަށގިައ ހްޮސޕަިޓލް ައދި
 ހެލްތް ެސްނަޓުރަތއް ެއޅުމާަށިއ ޖަާގ

ިއތުުރުކުރމްަށ

ިމިލައްނ448
ުރފާިޔ

ުމަވއަްޒފުނަްންށ ހިނާގ ޚަަރުދ
ިމިލައްނ2,257

ުރފާިޔ
 ެމޑަިކލް ަސޕަްލއިޒް ައދި

ޮކނިްސުއމަަބލްްސ

ިމިލައްނ1,136
ުރފާިޔ

 ލ. ގުަމގިައ ކެނަްސރ ހްޮސޕަިޓލް
ެއޅުމްަށ

ިމިލައްނ53
ުރފާިޔ

 4 ަރެށއްގިައ ާޓަޝރީ ހްޮސޕަިޓލް
ެއޅުމްަށ

ިމިލައްނ60
ުރފާިޔ

 ޮކިވޑް-19 ޕްެނޑަމާިކިއ ގުޅިގްެނ ުކާރ
އިެކ އިެކ ރަިކަރްނޓް ހަަރުދތަަކްށ

ިމިލައްނ323
ުރފާިޔ

ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ3,979
ުރފާިޔ

ެކިޕަޓްލ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ662
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ4,640
ުރފާިޔ

ިސްއީހ ާދއާިރ



ިމިލައްނ68
ުރފާިޔ
 އަެކިނވިެރ ަމއްިނ ުނވަަތ
ަބފައިނަްންށ ދެވޭ އެހީ

ިމިލައްނ731
ުރފާިޔ

 ާއަސްނަދ ިޞއްޙީ އްިނުޝައެރންްސގެ
ައގްަށ ަދއާްކ ފައާިސ

ިމިލައްނ278
ުރފާިޔ

 ާހއަްސ އެހީއްަށ ބުޭންނާވ
ފާަރތްތަަކްށ ދެވޭ އެހީގެ ފައާިސ

ިމިލައްނ105
ުރފާިޔ

ބްޭސފުަރާވ ުކުރމްަށ
ދެވޭ އެހީ

ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ3,050
ުރފާިޔ

ެކިޕަޓްލ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ10
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ3,060
ުރފާިޔ

އުިޖިތމާއީ ަރްއާކެތިރަކްނ



 ގޭްރަޓރ ާމެލ ަކެނކިްޓވިޓީ ޕޮްރޖެކްޓް:
ް ާމލެ-ތަިލފިުށ ބިްރޖ

ިމިލައްނ633
ުރފާިޔ

ީ ޓާްރްންސޯޕޓް ަސބިްސޑ
ިމިލައްނ254

ުރފާިޔ
ޫޓިރަޒމް ޕޮްރމަޯޝަންށ
ިމިލައްނ154

ުރފާިޔ

 ވާެލާނ އްިނަޓރެނަޝަނލް ެއައރޯޕޓް
ަޓރމަިނލް މަޝޫްރުއއްަށ

ިމިލައްނ561
ުރފާިޔ

ައއްޑޫ ިސޓީ ޑިވޮެލޕްމްަނޓް
ޕޮްރޖެކަްޓްށ

ިމިލައްނ234
ުރފާިޔ

 ިއާއަދުކަރިނިވ ހަަކަތއިގެ
މަޝޫްރުއތަަކްށ

ިމިލައްނ340
ުރފާިޔ

 ަހއި-ްސޕީޑް ފެރީ ެނޓްވަރކްގެ
ް އެކެްސްސ އިމްޕޫްރވްމްަނޓް ޕެްލޓްފޯމ

ިމިލައްނ31
ުރފާިޔ

ޭ  މްަސވެރަިކާމިއ ަދނޑުވެރަިކާމ ގުޅ
މަޝޫްރުއތަަކްށ

ިމިލައްނ95
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ284
ުރފާިޔ

 ާކޯބތަކިެތ ައގުހޮެޔުކުރުމގެ
ގުޮތްނޭދ ފައާިސ

ިމިލައްނ540
ުރފާިޔ

 ަކަރްނުޓ ައގުހޮެޔުކުރުމގެ
ގުޮތްނޭދ ފައާިސ

ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ2,816
ުރފާިޔ

ެކިޕަޓްލ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ5,269
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ8,085
ުރފާިޔ

އުިގިތާސީދ ައިދ ިސާނއީ ުކިރެއުރަމްށ
ުކާރ ަޚަރުދ



ިމިލައްނ94
ުރފާިޔ

އިެކ ަރށަްރުށގިައ ަހުއިސްނގ
ުޔިނުޓ ެއޅުމްަށ

ިމިލައްނ449
ުރފާިޔ
ޭނަޝަނލް ޯސަޝލް ަހުއިސްނގ

ޕޮްރޖެކްޓް

ިމިލައްނ131
ުރފާިޔ

 އިެކ ަރށަްރުށގިައ ފުެނގެ
ިނާޒުމ ާގއުިމުކުރމްަށ

ިމިލައްނ57
ުރފާިޔ

ެއޯފޑަަބލް ަހުއިސްނގ ޕޮްރޖެކަްޓްށ

 ަކުއނިްސލްތަަކްށ ދުޫކާރ ފައާިސ.
 ިމައަދުދ ަކނޑެައޅެނީ ފްިސަކލް

ފިޯމުއާލ އުަކްނ

ިމިލައްނ1,565
ުރފާިޔ ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ1,645
ުރފާިޔ

ެކިޕަޓްލ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ838
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ2,483
ުރފާިޔ

ެގޮދުރ އިމާާރްތުކުރމާއި ަޖމަާއުތެގ
ަފއާިދައްށ ެދޭވ ިޚުދަމްތ



 2 ަރެށއްގިައ ްސޭޓޓް ޮއފް ދި ާއޓް
ިޓވެޓް ެސްނަޓުރ ާގއުިމުކުރމްަށ

ިމިލައްނ19
ުރފާިޔ

 ަތުއލީމީ ާދއާިރގެ ުމަވއަްޒފްުނގެ
 ޚަަރަދްށ

ިމިލައްނ2,270
ުރފާިޔ

 ެނަޝަނލް ްސުޓޑްެނޓް ޯލްނ
ްސކީމްަށ

ިމިލައްނ240
ުރފާިޔ

 އެހެނިހްެނ ްސޮކާލިޝޕް ާއިއ
ަތމްރަީންށ

ިމިލައްނ208
ުރފާިޔ

ްސކޫލް ަދރިވުަރނަްންށ
ޭދ އެހީ

ިމިލައްނ170
ުރފާިޔ

 ފަުރަތަމ ޑިގްރީ ިހޭލ ިކެޔވޭ
ޕޮްރގާްރމްަށ

ިމިލައްނ159
ުރފާިޔ

ް  ުހޅާުމލޭގިައ އާިމާރތުްކާރ ައުއ ްސކޫލ
އާިމާރތް

ިމިލައްނ29
ުރފާިޔ

ް ހެނުދުނގެ ާންސާތ ޕޮްރގާްރމ
ިމިލައްނ135

ުރފާިޔ

ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ3,772
ުރފާިޔ

ެކިޕަޓްލ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ295
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ4,067
ުރފާިޔ

ަތުއީލީމ ާދއާިރ



35

6562

ިމިލައްނ
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ
ުރފާިޔ

 ކަްލއިމެޓް ެރިސިލއްަނޓް
ް  ޭސފަރ ައއިލްެނޑ

ޕޮްރޖެކަްޓްށ

  ފަުވއުްމލުަކ ގޮނޑޮުދްށ
ހާިމަޔތް ުކުރުމގެ މަޝޫްރުއ

 ުކިނ މޭެނުޖ ުކުރުމގެ އިެކ
މަޝޫްރުއތަަކްށ

968

121

ިމިލައްނ
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ
ުރފާިޔ

 ފާެނިއ ަނުރަދާމގެ އިެކ
 މަޝޫްރުއތަަކްށ

 ގޮނޑޮުދްށ ހާިމަޔތުްކުރުމގެ އިެކ
އިެކ މަޝޫްރުއތަަކްށ

127126 ިމިލައްނ
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ
ުރފާިޔ

 ގޭްރަޓރ ާމެލ ވްޭސޓް ުޓ
އާެނޖީ ޕޮްރޖެކްޓް

 ގޭްރަޓރ ާމެލ  އްެނވަާރމްެނަޓލް
 އިމްޕޫްރވްމްަނޓް އްެނޑް ވްޭސޓް

މޭެނޖްމްަނޓް ޕޮްރޖެކްޓް

ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ97
ުރފާިޔ

ެކިޕަޓްލ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ1,446
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ1,543
ުރފާިޔ

ިތމެާވށި ަރްއާކެތިރުކުރްނ



ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ5,069
ުރފާިޔ

ެކިޕަޓްލ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ3,277
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ8,346
ުރފާިޔ

 ާއްނުމ ިޚުދަމްތ، އުިޖިތމާއީ ައިދ ީދނީ ިޚުދަމްތ،
ަދަރނެީގ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ2,915
ުރފާިޔ

ަދަރނީގެ ިހުދަމުތގެ ޚަަރުދ
ިމިލައްނ2,862

ުރފާިޔ

 ަދަރިނ އަނުބާރ ެދއުްކުމގެ
ޚަަރުދ

ިމިލައްނ211
ުރފާިޔ

 ުކޅިވާަރިއ ގުޅޭ މަޝޫްރުއތަަކްށ

ރަިކަރްންޓ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ4,390
ުރފާިޔ

ެކިޕަޓްލ ަޚަރުދ

ިމިލައްނ312
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ4,702
ުރފާިޔ

 ިދާފއީ ަކްނަތްއަތްއ ެބެލެހްއުޓްނ ައިދ ައުދުލ
އްިނާސާފއި ައަމްނައމްާނަކްނ ގާއުިމުކުރްނ



ްތ 2021 ޮގ ަމްޝޫރުއަތްއ ެބިހަފއާިވ 

 ަގުއމީ ަސާލަމާތިއ ުސްލަހ

ަމަސަލްސަކްނ ާގިއްމުކުރްނ

ިމިލައްނ114
ުރފާިޔ

 ިއާދރީ ަވީސަލްތަތްއ ަތަރްއގީ

ުކުރްނ

ިމިލައްނ71
ެއެހނެިހްނުރފާިޔ

ިމިލައްނ95
ުރފާިޔ

 ަތުޢލާީމިއ ުގޭޅ ަވޞަީލްތަތްއ

ަތަރްއގުީކުރްނ

ިމިލައްނ253
 ަމްސެވރަިކާމިއ ަދނުޑެވރަިކްނުރފާިޔ

ަތަރްއގުީކުރްނ

ިމިލައްނ95
ުރފާިޔ

ީ  ިއުޖިތާމއީ ައދި ދީނ

ިޚުދަމްތ

ިމިލައްނ273
ުރފާިޔ

ަޕްބިލްކ ެސްކަޓރ އްިނެވްސްޓަމްންޓ ްޕޮރްގާރްމ

 ަލާފ ުފުރުމެގ ަދިތަކްނ

 ަހްއުލުކުރްނ

ިމިލައްނ1,748
ުރފާިޔ

 ެފާނިއ ަނުރަދާމ ނާިޒްމ

ާގިއްމުކުރްނ

ިމިލައްނ954
ިތާމެވިށ ަރްއާކެތރި ުކުރްނުރފާިޔ

ިމިލައްނ932
ުރފާިޔ

 ޯބިހާޔަވިހަކްނ

ޯފުރކްޮށދުިންނ

ިމިލައްނ600
ުރފާިޔ

ިބްނ ިހްއުކާމިއ ަމުގެހުދްނ 
ިމިލައްނ617

ުރފާިޔ

ިސްއޙީ ިޚުދަމްތ

ަތަރްއގުީކުރްނ

ިމިލައްނ522
ުރފާިޔ



ުޖްމަލ ަޚަރުދ

ުޖްމަލ ާއްމަދނީ ާއިއ
ިހޭލ ެއީހ

ެޑފިިސްޓ

ިމިލައްނ34,028
ުރފާިޔ

ިމިލައްނ24,280
ުރފާިޔ ިމިލައްނ9,748

ުރފާިޔ

  

ައްނާދާޒުކާރ  ަޚަރުދ  ާއމަްދނާީއިއ  ަދުއަލުތގެ  ައަހުރ  ަވަނ  ިމްނަވެރވެ. 2022  ިއުތުރާވ  ަޚަރުދ  ާއމަްދނަީއްށުވެރ  ޑިެފިސަޓކީ 

ިމްނަވަރްށ ަބަލިއ، ަދުއަލުތގެ ަބޖުެޓގެ ޑިެފިސޓް ުހްނާނެނަކަމްށ ަލާފުކެރވެނީ 9,748 ިމިލައްނ ުރިފާޔަގެއވެ.

ަބޖުެޓ ޑިެފިސޓް ފެޫބއުްދަމާށިއ ަދުއަލުތްނ ަނާގަފިއާވ ޯލުނ ައނުބާރ ެދއުްކަމްށ ަފިއޭންނިސްނގ ޯހަދެއވެ. 2022 ަވަނ ައަހުރގެ 

ަބޖުެޓ ަފިއޭންންސުކުރަމްށ ުޖުމަލ 13,415 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ޯހަދްނޖޭެހެނެއވެ. މީގެ ެތޭރަގިއ ިހެމެނނީ ަބޖުެޓ ޑިެފިސޓް ޮގުތަގިއ 

ިހެމޭނ 9,748 ިމިލައްނ ުރިފާޔާއިއ ޯލުނ ައނުބާރ ެދއުްކަމްށ ޭބުންނާވ 2,862 ިމިލައްނ ުރިފާޔާއިއ ެއެހިނެހްނ ޮގތޮްގުތްނ 

ުރިފާޔ  ިމިލައްނ   7,511 ެތެރިއްނ  ަފިއޭންނިސްނގ  ޯހަދްނޖޭެހ  ައަހުރ  ަވަނ   2022 ުރިފާޔެއވެ.  ިމިލައްނ   805 ޭބުންނާވ 

ޭބުރގެ ަފާރތަްތުކްނ ޯހުދަމްށ ާރަވިއަފިއާވިއުރ ެއެތޭރގެ ަފާރތަްތުކްނ 5,903 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ޯހުދަމްށ ާރަވިއަފިއވެެއވެ. ޭބުރގެ 

ަފާރތަްތުކްނ ޯހުދަމްށ ާރަވިއަފިއާވ ަފިއޭންނިސްނގ ެތޭރަގިއ ޮބްނޑެއް ުނަވަތ ުސކޫކެއް ިވއަްކިއގްެނ ޯހުދަމްށ 200 ިމިލައްނ 

ޑަޮލާރިއ، ަމްޝޫރުއަތުކގެ ޯލުނ ިޑްސަބރްސަމްނޓްގެ ޮގުތަގިއ 187 ިމިލައްނ ޑަޮލާރިއ، ގްރްީނ ުނަވަތ ބޫްލ ޮބްނޑެއް ިވއަްކިއގްެނ 

ޯހުދަމްށ 50 ިމިލައްނ ެއެމިރާކ ޑަޮލާރިއ، ަބޖުެޓ ަސޯޕުޓ ޮގުތަގިއ ޯހުދަމްށ 50 ިމިލައްނ ެއެމިރާކ ޑަޮލުރ ިހެމިނަފިއވެެއވެ. 2022 

ަވަނ ައަހުރގެ ަފިއޭންނިސްނގ ެތޭރަގިއ ަސުރާކުރ ިހއާްސާވ ުކްނިފުނަތުކގެ ިހއާްސ ާއްނުމްނަންށ ިވއަްކިއގްެނާނިއ ްސޓެްރޓިީޖކް 

ާޕޓަްނުރްނާނ ުގިޅގްެނ ޕަްރިއަވަޓިއޒް ޮކްށގްެނ 771 ިމިލައްނ ުރިފާޔ ިލޭބެނ ަކަމްށ ވްެސ ައްނާދާޒޮކްށަފިއާވެނވެ. 

ިމިލައްނ9,748
ުރފާިޔ

ެޑފިިސްޓ



2021
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް
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