
a 
 
 
 

  ފިނޭންސް އޮފް މިނިސްޓްރީ
 މާލެ، ިދވެހިާރއްޖެ 

 

| ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް                                               1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2023-2021ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ 



ސްޓްރެޓަޖީ ދަރަނީގެ މެދުރާސްތާގެ ދައުލަތުގެ|  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް                                                     2   

  

 ގްލޮސަރީ 

 މި ރިޕޯޓްގައި ދަރަންޏާއި ގުޅޭ ބައެއް ބަސްތައް މާނަކުރެވިފައިވަނީ ތިރީގައިވާ ގޮތަށެވެ.

 

: ކޮމިޓްމެންޓްގެ ގޮތުގައި ބެލެވެނީ ދަރަނީގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭ ހިސާބުންނެވެ. ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ   ކޮމިޓްމެންޓް  .1
ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ގޮތިގައި ކޮމިޓްމެންޓް ނުހިމެނެއެވެ. ސަބަބަކީ، ދަރަންޏެއްގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވެނީ ސޮއިކޮށްފައިވާ 

އެ ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުން ދައުލަތަށް ، )ދައުލަތަށް އެ ފައިސާ ލިބުން( އެއްބަސްވުމެއްގެދަށުން ޑިސްބަރސްކުރެވި 
 ލާޒިމްވުމުންނެވެ.

 
ޑެޓްގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވިފައިވަނީ، ސޮއިކުރެވިފައިވާ ގ ޑިސްބަރސްޑް އައުޓްސްޓޭންޑިން ޑެޓް:  ޑިސްބަރސްޑް އައުޓްސްޓޭންޑިންގ .2

ލޯނުގެ ޖުމްލަ ޕްރިންސިޕަލް އަދަދުގެތެރެއިން އަބުރާ ދެއްކި އަދަދު އުނިކުރުމުން އަންނަ ޖުމްލަ  ،ވުމެއްގެދަށުންލޯނު އެއްބަސް
 އަދަދަށެވެ. މި އަދަދަކީ، ދައުލަތުން އަބުރާ ދެއްކުން ލާޒިމްވާ އަދަދެކެވެ.

 
 ކޮށްފައިވާ ޚަރަދެވެ. : ޑިސްބަރސްމެންޓްގެ ގޮތުގައި މާނަކުރެވިފައިވަނީ، ދަރަނިން   މެންޓް ޑިސްބަރސް  .3

 
 

 .މެވެދަރަނީގެ ޕްރިންސިޕަލް އަބުރާދެއްކުރީޕޭމަންޓްއަކީ  ރިޕޭމެންޓް: .4
 

 

ލޯނު އެއްބަސްވުމުގެދަށުން ދެ ފަރާތުން އެއްބަސްވާ ރޭޓެއްގައި، ދަރަނީގެ ޚިދުމަތްކުރަން ހިގާ : ދަރަނީގެ ޙިދުމަތުގެ ޙަރަދު  .5
 .ވެޚަރަދެ 

 

 ވެ.އިންޓްރެސްޓް/ފީސް އަދި ޕްރިންސިޕަލް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމުގެ ޙަރަދެ ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުން: .6
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 ތައާރަފު  .1

ތު ހުރި ގޮތާއި ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމުގެ މިއީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތު މިވަގު 
ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ  2019ގޮތުން ކުރަން ރާވާފައިވާ މަސައްކަތްތައް ބަޔާންކޮށްދޭ ސްޓްރެޓަޖީއެވެ. މި ސްޓްރެޓަޖީގައި 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުންނާނެ  2020މި ހިނގާ  ނައި،މުހިއްމު ކަންތައްތަކުގެ އުސްއަލިތަށް ހިމަކުރެވުނު އެ އަހަރު  ހާލަތު ހުރިގޮތާއި
، އެޅުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާއި ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމަށްއަހަރު ދަރަނި  3ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ މިންގަނޑުތަކާއި، ކުރިއަށް އޮތް 

ނޑު ބަދަލުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިމަނާފައިވާނެއެވެއޭގެ ސަބަބުން ދަރަނީގެ ހާލަތަށް އަ  .ންނާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ މައިގަ

ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ތައްޔާރު ކުރެވިފައިވާ   20( ގެ 2013/7މި ސްޓްރެޓަޖީއަކީ ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނު )
ވަނަ މާއްދާގައި  22މަޢުލޫމާތު ހުންނަންވާނޭ ކަމަށް މި ޤާނޫނުގެ  ވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީގައި ތިރީގައިވާ ކެ ސްޓްރެޓަޖީއެ

 ބަޔާންކޮށްފައި ވެއެވެ.

ނޑިތައް 1 ނޑުދަ ނޑައަޅާ ލަ  . ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާ ގުޅޭގޮތުން ކަ

 . ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި ބަހައްޓާނެ މިންވަރު، ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 2

 ދަރަންޏާއި އެތެރޭގެ ދަރަނި ބަހައްޓާނެ މިންވަރު . ދައުލަތުގެ ބޭރުގެ 3

ނޑައަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް 4  . ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާގުޅޭ ރިސްކުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އަޅަމުންދާ ނުވަތަ އަޅަން ކަ

 . ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން 5

 ،ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ފިޔަވަޅުތަކެއްވަނީ އެޅިފައެވެ. މިގޮތުންވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ  2019
މި  ވަނަ އަހަރުގައި ވާރލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްމެންޓެއް )ޑެމްޕާ( ހެދި، 2019

އި ޤާއިމްކުރެވިފައި ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގަ ފަދައިންލަފާދެއްވާފައިވާ އެސެސްމެންޓްގެ ދަށުން 
ޑެޓް މެނޭޖެމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވި، ޑެޓް މެނޭޖެމެންޓް ޑިޕާޓްމެންޓްގެ މަސައްކަތްތައްވަނީ އަލުން 

ސަރުކާރުން  ،ފައެވެ. މިގޮތުންރެވި ވަނީ އިތުރުކު ހާމަކުރުން ތަރުތީބުކުރެވިފައެވެ. އަދި، ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު ދެފުށްފެންނާނެ ގޮތަށް، 
އެހީގައި،  ފަރާތްތަކުގެމީގެ އިތުރުން، ބޭރުގެ  ފާހަގަކޮށް ބަލައިގެންފައެވެ. ފިޔަވަޅުތައް ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުންވަނީ ހަރުދަނާ ވާއަޅާފައި

ފުރިހަމަ ޤާނޫނެއް  ން ބެލެހެއްޓުމުގެދަރަނީގެ ކަންކަމަކުރުމުގެގޮތުން، ފުރި އިތުރަށް ދައުލަތުގެ ދަރަންޏާއި ގުޅޭ ޤާނޫނީ ނިޒާމް
 ފަށާފައެވެ.  ވަނީއެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް 

ގްތިސާދީ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތައް ގެ ބަލިމަޑު ކަމާއެކު، އި 19-ޑް ދުނިޔެއަށް މިވަގުތު ކުރިމަތިވެފައިވާ ކޮވި
ށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމާއެކު،  ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަ  އާއި ގުޅިގެން ސިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ އިތުރުވެ އަދި  19-ކޮވިޑް  ގިނައެވެ.

އިގްތިސާދު އަލުން ދިރުވައި، އަދި  ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް ފައިނޭންސް ކުރުމަށް ދަރަންޏަށް ބަރޯސާވާންޖެހޭ މިންވަރުވަނީ އިތުރުވެފައެވެ 
އަދި އެތެރޭގެ މާލީ  ވާމީގްލްއަނަބައި ،ފައިސާ ހޯދުން މުހިއްމެވެ. މިގޮތުންކޮންސެޝަނަލް ރޭޓުގައި ޢުތައް ހިންގުމަށް ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫ 

ނަމަވެސް، ދިވެހިރާއްޖޭގެ  ވަނީ މުހިއްމުވެފައެވެ. ންއެންމެ ޚަރަދު އަދި ރިސްކް ކުޑަ ގޮތެއްގައި ފައިސާ ހޯދު އުލަތަށްބާޒާރުން، ދަ
ދަރަންޏަށް  ޓަރމްސްއާއެކު )ބޮރޮވިންގ ކޮސްޓް(އެދެވޭ  މެބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން އެން، 1ކޮށްފައިވުމާއެކު ޑައުންގްރޭޑް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގް 

 ފައިސާ ހޯދުން ވަނީ ދަތިވެފައެވެ.

                                                           

ގައި  2020އަށް ޑައުްނގްޭރޑްކޮށްފަެއވެ. ައދި ފިޗް އިން ވަނީ ާމރިޗް  B3އިން   B2ން ގައި މޫޑީސް އިން ވަނީ ރާްއޖޭގެ ރޭޓި  2020މެއި 1 
B+  ްއިނB ޭގައި  2020ޑްކުުރމަްޑފަހު ނޮވެްމބަރ އަށް ޑަުއންްގރCCC .ެއަށް އިތުރަށް ަޑއުްނގްރޭޑްކޮށްަފެއވ 
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ދައުލަތަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމުގައި، ދެމެހެއްޓެނިވި މިންގަނޑެއްގައި ދަރަނި ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި، ދިގު  އަމާޒަކީ، ސްޓްރެޓަޖީގެ  މި
 ތައް ހޯދުމަށް ހުރި ފުރުސަތު އަދި މެދުރާސްތާގައި ކުރިމަތިވެދާނޭ ރިސްކުތަކަށް ބެލުމަށްފަހު، އެންމެ ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ފައިސާ 

  ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.

 ،ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިންމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ފަދައިން ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވަނީ ޖީގައި ދައުލަތުގެމި ސްޓްރެޓަ
ބަޔާންކޮށްފައިވާ އަންދާޒާތަކުގައި ދައުލަތުން  ސްޓްރެޓެޖީގައި  ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް  ހިމަނައިގެންނެވެ.ކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި  ގެރެންޓީދައުލަތުން 

 ވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.ދަރަނީގެ އަންދާޒާތަކާއި ތަފާތު  އި ހިމެނޭމި ސްޓްރެޓެޖީގަ، ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި ހިމެނިފައިނުވުމާއެކު

 

 ސީލު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ތަފް  .2

 

މިލިއަން  67,961ހިމަނައިގެން، ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަންޏަކީ  ކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުން ގެރެންޓީ 2019
 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި  2020އިންސައްތައެވެ.  78ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 

 އިންސައްތައެވެ.  148ކުރެވެއެވެ. މިއީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާ 85,530

 

ގައި ފާސްކުރެވުނު ބެޖެޓްގައި ކުރިން  2020އާ އަޅާބަލާއިރު،  2019 ،މިރޭޝިއޯއަށް ނިސްބަތުން ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވަނީ 
އާއި  19-ކޮވިޑް  ވޭތީއެވެ. އެއީ ދާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެ  ދަށްވެގެން އިންސައްތަ  33.2 މިހާރު  ން އެފެއްދުންތެރިކަމަ ޤައުމީ އަންދާޒާކުރެވުނު 

ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ  ދި ފައިނޭންސިންގ އަށް ބޭނުންވާ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާތީއެވެ.ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް ދިމާވެފައިވާ ހީނަރުކަން އަ 
 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ ގައި  1 މިންވަރަށް އައިސްފައިވާ ބަދަލުގެ ތަފްޞީލް ތާވަލު 

 

 2020-2016  : ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(1ތާވަލު 
 2020 2019 2018 2017 2016 މިލިއަން ރުފިޔާއިން

ގެ ނިޔަލަށް 

 ލަފާކުރާ
 85,530 67,961 60,257 47,196 43,425 ޖުމްލަ ދަރަނި

 29,960 22,030 20,546 16,863 11,852 ބޭރުގެ ދަރަނި

 40,409 32,227 27,664 27,108 26,402 އެތެރޭގެ ދަރަނި

 14,675 12,727 10,348 778 2,117 ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ބޭރުގެ ދަރަނި

ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ އެތެރޭގެ 

 ދަރަނި
3,054 2,447 1,699 977 486 

ޖުމްލަ ދަރަނި ޤައުމީ 

 އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން
67% 65% 73% 78% 148% 

 

 

 2020 އިންސައްތައިން އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 26 ގާތްގަޑަކަށް ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި 2020އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  2019
ފާއިތުވެ  ،ސަބަބުންނެވެ. މިގޮތުން ދަރަނީގެ އިތުރަށް ނަގާ ން ދަލެއް އަންނާނެކަމަށް ބެލެވެނީ ބޭރވަނަ އަހަރު ދަރަންޏަށް އެންމެ ބޮޑު ބަ

ފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަށް ސީދާ ގޮތުން އަދި ގެރެންޓީކޮށްދީގެން ބޭރުގެ ފައިނޭންސިންގ އެހީގައި ހިންގާ  ދައުލަތުން  ،ދިޔަ އަހަރުތަކުގައި
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އިވެއެވެ. އިތުރުވެފައިވުމާއެކު، ބޭރުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި އިތުރުވެގެން ގޮސްފަ ޑިސްބަރސްމެންޓް ލޯން  ޢުތަކުގެރޫ ނިމި އަދި ބައެއް މަޝް
  ޖެހޭ މިންވަރުވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.ންހޯދުމުގައި ހުރި ދަތިތަކާއެކު، ބޭރުގެ ދަރަންޏަށް ބަރޯސާވާ  ންގރާއްޖޭގެ އެތެރޭގެ ބާޒާރުން ފައިނޭންސި

އޭ( .އެމް.އޮތޯރިޓީ )އެމްދައުލަތުގެ ރިޒަރވް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި، ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީގެން މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ  މީގެ އިތުރުން،
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  150މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ކަރަންސީ ސްވޮޕް ފެސިލީޓީގެ ދަށުން  400ވަނަ އަހަރު ސޮއިކޮށްފައިވާ  2019އިން 
އޮފް ޕޭމެންޓްސް ންސް ޕް ފެސިލިޓީ ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރާއްޖޭގެ ބެލެސްވޮ މި ރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ޑިސްބަރސްކޮށްފައެވެ.ވަނަ އަހަ 2020

ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި  2021އިން  އޭ.އެމް.މި ދަރަނި އެމް އޯ.ޕީ( ޑެފިސިޓް މެނޭޖްކޮށް އަދި ދިވެހި ރުފިޔާގެ އަގު ހިފެހެއްޓުމަށެވެ.ބީ.)
  އަނބުރާ ދެއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

 

 ގެ ތަފްސީލު އެތެރޭގެ ދަރަނީ  .3

މިލިއަން   33,204އެތެރޭގެ ދަރަނި ހުރީ  ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި ހިމަނައިގެން، ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް 2019
އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ މިލިއަން ގައި ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ.  40,895 ހުންނާނީ ގެ ނިޔަލަށް އެތެރޭގެ ދަރަނި  2020ރުފިޔާގައެވެ. އަދި 
  ވާނެއެވެ.ގައި ހިމަނާފައި  2ބައިތައް ތާވަލު 

 

 2020-2016)މިލިއަން ރުފިޔާއިން( ޑެޓް  އައުޓްސްޓޭންޑިންގ ޑިސްބަރސްޑް  : ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ 2ތާވަލު 
 

2020 
 ގެ ނިޔަލަށް ލަފާކުރާ

 ރުފިޔާއިން މިލިއަން 2016 2017 2018 2019

 ދަރަނީގެ ޖުމްލަ އެތެރޭގެ 29,456 29,555 29,363 33,204 40,895

 ޓްރެޜަރީ ބިލްސް  13,731 13,553 14,279 18,615 22,723

 އިސްލާމިކް އިންސްޓްރުމެންޓްސް  783 540 735 350 350
 ޓްރެޜަރީ ބޮންޑްސް 11,862 12,595 12,631 13,115 16,986

 ކޮމަރޝަލް ލޯންސް 26 420 19 147 350

 ދަރަނިދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ އެތެރޭގެ  3,054 2,447 1,699 977 486

 

 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓްރެޜަރީ ބިލަކީ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ  2019ހިއްސާކުރަނީ ޓްރެޜަރީ ބިލެވެ.  އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް
އިންސައްތައިގައި  56ޓްރެޜަރީ ބިލްސް ހިމެނޭނީ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ ގާތްގަޑަކަށް ނިޔަލަށް، ވަނަ އަހަރުގެ 2020އިންސައްތައެވެ. އަދި  55

އިންސައްތަ ދަށްވެފައެވެ.  50އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  2019ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ އެތެރޭގެ ދަރަނި ވަނީ   ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.
 ންސައްތައެވެ.  އި 1.2ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ އެތެރޭގެ ދަރަންޏަކީ ގާތްގަޑަކަށް އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ  2020
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 ގެ ތަފްސީލު ބޭރުގެ ދަރަނީ  .4

 މިލިއަން ރުފިޔާގައެވެ. 34,757ހުރީ،  ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ބޭރުގެ ދަރަނި ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި ހިމަނައިގެން 2019
 28ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  2019މިއީ   އަށް އަރާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ.މިލިއަން ރުފިޔާ  44,635 ގައ 2020މި އަދަދު 

 އެވެ.އިންސައްތަ  77ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން  ދައުލަތުގެ މުޅި ޖުމްލަ ބޭރުގެ ދަރަންޏަކީ  އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ.
 އިންސައްތަ ހިއ 22ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ  2020

 

 2020-2016)މިލިއަން ރުފިޔާއިން( ޑެޓް  އައުޓްސްޓޭންޑިންގޑިސްބަރސްޑް ގެ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ : ދައުލަތު 3ތާވަލު 

 
 ގެ 2020 2019 2018 2017 2016 މިލިއަން ރުފިޔާއިން

 ނިޔަލަށް ލަފާކުރާ

ދައުލަތުގެ މުޅި ޖުމްލަ ބޭރުގެ 

 ދަރަނި

13,969 17,641 30,894 34,757 44,635 

 7,366 4,868 4,474 4,270 3,905 މަލްޓިލެޓަރަލް ފަރާތްތަކުން
 3,733 4,150 3,631 2,059 2,318 ބައިލެޓަރެލް ޤައުމުތަކުން

 9,177 9,152 8,483 6,486 5,343 ބަޔަރސް ކްރެޑިޓް
 - 15 105 195 286 ކޮމަރޝަލް ބޭންކްސް
 9,684 3,845 3,853 3,853 - ސޮވެރިން ބޮންޑްސް

ޖުމަލަ ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ބޭރުގެ 

 ދަރަނި
2,117 778 10,348 12,727 14,675 

 2,310 - 1,541 - 1,535 ކަރަންސީ ސްވޮޕް
 12,365 12,727 8,807 778 582 އެހެނިހެން

 

 ދަރަނި ސަރވިސްކުރުން  .5

ގާ ނއަދި މި ހި .އެވެމިލިއަން ރުފިޔާ 9,792 ޙަރަދު ކުރެވިފައިވަނީ ވަނަ އަހަރ2019ު ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށް 
މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މިއީ ދައުލަތުން ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ  7,645 އިއަހަރުގަވަނަ  2020

އިންސައްތަ އަދި  73ވަނަ އަހަރުގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދުގެ  2019  ހިމަނައިގެންނެވެ.ދަރަނީގެ ސަރވިސްކުރުންވެސް 
ދައުލަތުން  އިްނސައްތައަކީ ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދެވެ. 63ވަނަ އަހަރު  2020

ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި، އެ ލޯނު ނެގި ފަރާތްތަކުން ޑިފޯލްޓްނުވެ،  ދަރަނި ސަރވިސް ކުރަމަށް ކުރަންޖެހޭ ޙަރަދު މިހާތަނަށް 
 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ. 4ލު އުލަތުގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް ތާވަދަ އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.
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  2020-2016: ދައުލަތުގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދު )މިލިއަން ރުފިޔާއިން( 4ތާވަލު 

 

 މިލިއަން ރުފިޔާއިން 2016 2017 2018 2019 2020

 ޖުމްލަ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދު 2,876 6,061 5,557 9,792 7,645

 އެތެރޭގެ ދަރަނި 1,213 2,148 1,466 1,045 1,191

 ބޭރުގެ ދަރަނި 1,190 1,356 1,618 1,620 1,656

 ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި 473 2,557 2,473  7,1272 4,799

 ދައުލަތުގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން     

 ޖުމްލަ ދަރަނި     15% 30% 25% 44% 61%
 ސީދާ ދަރަނި    13% 17% 14% 12% 23%
 ގެރެންޓީކޮށްފައިވާ ދަރަނި        2.5% 13% 11% 32% 38%

 

އާއި  19-އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދު ދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް ބޮޑުވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް 
ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ލަފާކުރި އަމްދަނީ  2020ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އާމްދަނީއަށް އައިސްފައިވާ ހީނަރުކަމާއެކު،  2020ގުޅިގެން 

ޚަރަދުވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް  ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމުގެ  ންސައްތައިން ދަށްވާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީ، އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން އި  49
އިންސައްތައިގައި  23ގެ ނިޔަލަށް  2020އަދި ދައުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ޙަރަދު އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން  އިތުރުވެފައެވެ.

 އިންސައްތައިގެ އިތުރުވުމެކެވެ. 11 އިރުއާއި އަޅާބަލާ 2019އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. އެއީ، ހުންނާނެ ކަމަށް 

 ޤައުމުތަކުން ވަނީ ޑެޓް ސަރވިސް ސަސްޕެންޝަން އިނީޝިއޭޓިވް )ޑީއެސްއެސްއައި(ގެ ދަށުން،  20-ޖީ، ގައި 2020އޭޕްރިލް 
ގެ ނިޔަލަށް  2020ބަރ ޑިސެމް އިން 2020ދަރަނީގެ ތެރެއިން، މެއި ކްރެޑިޓަރުންނަށް އަދާ ކުރަންޖެހޭ  ޤައުމުތަކުގެ އޮފިޝަލް 20-ޖީ

ޑީއެސްއެސްއައި ގައި ބައިވެރިވުމަށް  ވަނީދައްކަންޖެހޭ އަދަދު ސަސްޕެންޑްކޮށްދިނުމަށް ހުށައަޅާފައެވެ. އެގޮތުން، ދިވެހި ސަރުކާރުން 
 ލުއިތަކެއްލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެއެވެ. ގައި ދަރަނި ސަރވިސް ކުރުމަށް  2020މިކަމުގެ ސަބަބުން، ފައެވެ.ހުށަހަޅާ

 

 

  ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ކުރާ ބޭނުން  .6

ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށާއި ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ  2020ވަނަ އަހަރާއި  2019
 ގައި ލަފާކުރެވޭނެ  2020ގައި ކުރެވުނު އަދި  2019ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް 

 ފައިވާނެއެވެ.ގައި ހިމަނާ  5ޚަރަދު ތާވަލު 

 

                                                           

 މި އަދަދަކީ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްއިން އެއްކޮށް ޚަރަދުކޮށްފައިވާ އަދަދެއް ނޫނެވެ.2 
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  2019-2020  )މިލިއަން ރުފިޔާއިން(: މަޝްރޫއުތަކަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނިން ޚަރަދުކުރެވިފައިވާ މިންވަރު 5ތާވަލު 

  
 މަޝްރޫޢުގެ ނަން  ކްރެޑިޓަރ 2019 2020

 އުލަތުގެ ސީދާ ދަރަނި ދަ   

 ސްމޯލް ސްކޭލް ޭވސްޓް ޓު އެނަރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް  އަޫބދާބީ ފަންޑު  35 1

 ޕްރޮޖެކްޓް  ނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެައރޕޯޓްވެލާ އަޫބދާބީ ފަންޑު  44 34

 ސަޕޯޓް ޕްޮރގްާރމް  ަޗރއެކްސްޕެންޑި ޑް އެކްޓިވް ރެސްޮޕންސް ެއން 19-ކޮވިޑް ންޓް ބޭންކް ްޕމެއޭިޝއަން ޑިވެލޮ - 385

 ނޭޝަނަލް ސިްނގަލް ވިްނޑޯ ޕްރޮޖެކްޓް  ންޓް ބޭންކް ްޕމެއޭިޝއަން ޑިވެލޮ - 14

 ންސް ޕޮ އިމަރޖެްނސީ ރެސް 19-ކޮވިޑް ންޓް ބޭންކް ްޕމެއޭިޝއަން ޑިވެލޮ - 345

35 153 
ޔޫރަޕިއަން އިްނވެސްޓްެމންޓް 

 ބޭންކް 
 ްޕރޮޖެކްޓް  މޯލްޑިްވސް ަސސްޓެއިަނބަލް އެަނރޖީ

 ޑޮލަރ ކްރެޑިޓް ލައިން  އިންިޑއާ ެއގްޒިމް ބޭންކް  - 85

60 - 
އިންޓަނޭޝަނަލް ިޑވެލޮޕްެމންޓް 

 އެޯސސިޭއޝަން 
 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްޮރޖެކްޓް 19-ކޮވިޑް

57 - 
އިންޓަނޭޝަނަލް ިޑވެލޮޕްެމންޓް 

 އެޯސސިޭއޝަން 
 އިމަރެޖންސީ ެރސްޕޮްނސް އެންޑް ހެލްތު ސިސްޓަްމސް  19-ކޮވިޑް

 ޕްރިޕެއަްޑނެސް ޕްޮރޖެކްޓް 

- 77 
އިންޓަނޭޝަނަލް ިޑވެލޮޕްެމންޓް 

 އެޯސސިޭއޝަން 
ރޑް ޑްރޯަޑއުްނ ވިތް ކެޓެސްޓްފައިނޭންިސނގ  ޑިވެލޮޕްެމންޓް ޕޮލިސީ ރޮފީ ޑިފަ

 އޮޕޝަން 

77 155 
އިންޓަނޭޝަނަލް ިޑވެލޮޕްެމންޓް 

 އެޯސސިޭއޝަން 
 ންޓް ކްރެޑިބިލިޓީ ޑިވެލޮޕްމެ ފިސްކަލް ސަސްޓައިެނބިލިޓީ އެންްޑ ބަޖެޓް

 ފައިނޭްނސިްނގ

168 - 
އިންޓަނޭޝަނަލް ިޑވެލޮޕްެމންޓް 

 އެޯސސިޭއޝަން 
 ޕްޮރޖެކްޓްިޑވެލޮޮޮޕްމަންޓް ންސް ސިިލއަމޯލްޑިްވސް ައރބަން ރެ

 ވޯޓަރ ސަޕްަލއި އެންޑް ސުަވރޭޖް ެފިސލީޓީސް ކުވެއިތް ފަންޑް  15 6

100 140 
އެކްސްޕޭްނޝަން ެއންޑް އަޕްްގރޭިޑންގ އޮފް ިއބްރާިހމް ާނސިުރ  ކުވެއިތް ފަންޑް 

 އިންޓަރޭނޝަނަލް ެއއަރޕޯޓް 

 ްޕރޮޖެކްޓް  ޕްރޮޓެކްޝަންފުވަްއމުލައް ކޯސްޓަލް  ކުވެއިތް ފަންޑް  - 10

 2ޭފސް -ހުޅުމާލެ ތަަރްއޤީކުރުން ސަުއދީ ފަންޑް  169 65

 ންޓް ޕްޮރޖެކްޓް ޕްމަފީޝަރީޒް ިޑވެލޮ ސަުއދީ ފަންޑް  - 33

 އިްބރާހިމް ާނސިރު އިންޓަރޭނޝަނަލް އެައރޕޯޓް އަޕްްގރޭޑް ޕްޮރޖެކްޓް  ސަުއދީ ފަންޑް  39 96

 ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް ސ. ހިތަދޫ  ސަުއދީ ފަންޑް  36 2

 އެފޯޑަބަލް ަހއުސިްނގް ސްީކމް ޕްރޮޖެްކޓް ސަުއދީ ފަންޑް  - 32
 ހައުސިްނގ 1,500ޓް އޮފް ންޕްމަ ޑިވެލޮ ޗައިނާ ެއގްިޒމް ބޭންކް  135 -

189 782 
އެކްސްޕޭްނޝަން ެއންޑް އަޕްްގރޭިޑންގ އޮފް ިއބްރާިހމް ާނސިުރ  ޗައިނާ ެއގްިޒމް ބޭންކް 

 އެައރޕޯޓް އިން ހުުޅލެ އައިލެން އޮފް މޯލްޑިްވސް ޕްރޮޖެކްޓް އިންޓަރޭނޝަނަލް 

 ޑިވެލޮޕްެމންޓް އޮފް ިއބްރާިހމް ނާިސރު އިންޓަރޭނޝަނަލް ެއއަރޕޯޓް ޕްޮރޖެކްޓް  އޯޕެކް ފަންޑް  103 117



ސްޓްރެޓަޖީ ދަރަނީގެ މެދުރާސްތާގެ ދައުލަތުގެ|  މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް                                                     9   

 އައުޓަރ އައިލެްނޑްސް ވޯޓަރ ސަޕްަލިއ އެންޑް ުސވަޭރޖް ފެސިލީޓީސް  އޯޕެކް ފަންޑް  42 -

 ޕްރޮިވޝަން ފޮރ ވޯަޓރ ސަޕްލައި، ެސނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް މެޭނޖްެމންޓް ފަންޑް އޯޕެކް  180 60

 ޓް ްޕރޮްގރާމް ަބޖެޓަރީ ސަޕޯޓް ންއިްނެވސްޓްމަ ރޕަބްލިކް ސެކްޓަ އޯޕެކް ފަންޑް  - 308

 ސ. ހިތަދޫ ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  އޯޕެކް ފަންޑް  27 2

13 - 
އޭިޝއަން އިންްފރާސްްޓރަކްޗަރ 

 އިްނވެސްޓްެމންޓް ބޭންކް 
 އިމަރެޖންސީ ެރސްޕޮްނސް އެންޑް ހެލްތު ސިސްޓަްމސް  19-ކޮވިޑް

 ޕްރިޕެއަްޑނެސް ޕްޮރޖެކްޓް 
 2-ފޭސް ޕެންޑެމިކް 19-ކޮވިޑް އިަމރޖެްނސީ ެރސްޕޮންސް ޓު  އިސްލާމިކް ިޑވެލޮޕްެމންޓް ބޭންކް  - 168

 ޕެންޑެމިކް 19-ކޮވިޑް ެރސްޕޮންސް ޓު އިަމރޖެްނސީ  އިސްލާމިކް ިޑވެލޮޕްެމންޓް ބޭންކް   6

 ދައުލަތުން ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި    

 ހައުސިން ޔުނިޓްސް ަމޝްރޫޢު  2,500 ބޭންކް އޮފް ޗަިއނާ، ލަންޑަން  307 -

1,036 - 
ޑިޒައިން އެްނޑް ކޮންސްްޓރަކްޝަން ޮއފް އިލެކްޓްރިސިޓީ ިސސްޓެމް އެންްޑ  ސީމެކް -ބަަރއުންސް

 2އެްކސެސް ނެްޓވަރކް އޮފް ުހުޅމާލެ ފޭސް އޯޕެން 

 ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލް ަތރަްއޤީކުރުން  ޗައިނާ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް  547 108

 ޔުނިްޓސް މަްޝޫރޢު ގހައުސިން 1,530 ޗައިނާ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް  284 874

276 115 
ޑޮންގްފަްނގް އިލެކްޓްރިކް 

 ކޯޕަރޭޝަން 
 1ކަނެކްޝަން ފޭްސ ގްރޭޓަރ މާލެ ގްިރޑް 

399 929 
އިންަޑސްޓްިރއަލް އެންޑް 
 ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް ަޗއިނާ 

 ހައުސިން ޔުނިޓްސް ަމޝްރޫޢު  7,000

231 - 
އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް 
 ޓްރޭޑް ފައިނޭްނސް ކޯޕަރޭަޝން 

 ޕަރޗޭޒް އޮފް ސްޓޭޕަލް ފުޑް ެއންޑް ެމޑިސިން 

 އެެމރިކާ ޑޮލަރުގެ ސްވޮޕް ެފސިލިޓީ ރިޒަރވް ޭބންކް އޮފް އިްނޑިއާ  2,313 -

 ސްޓެލްކޯ ފިފްތު ޕަވަރ ޑިވެލޮްޕމެންޓް މަޝްރޫޢު  ޗައިނާ ެއގްިޒމް ބޭންކް  118 232

 އިރުފެން އައިލެްނޑް ރިސޯޓް ަމޝްރޫޢު  ޗައިނާ ެއގްިޒމް ބޭންކް  807 318

 

ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ޚަރަދު ކުރުމަށް ރޭވިފައިވާ އި ދަ ގައަހަރުގެ ތެރޭ 3އޮތް  ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް 2020
ގްރޭޓަރ މާލެ  ޅު ހިއްކައިގުޅީފަވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓް އަދި ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓް ތަރައްގީކުރުމާއި،  ،މަޝްރޫޢުތަކަކީ

ސަރަހައްދެއްގައި އަރބަން  5އަދި ރާއްޖޭގެ  ން ދަލުކުރުޕޯޓް ގުޅީފަޅަށް ބަކޮމަރޝަލް މާލެ  ސަރަހައްދު ގުޅުވާލުމުގެ މަޝްރޫޢު،
. މީގެ އިތުރުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސިއްޙީ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ފެނާއި ވެއެގެ މަޝްރޫސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކުރުމު

  އެވެ.ބޭނުން ކުރެވޭނެދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާ މަޝްރޫއުތަކަށް އުމްރާނީ ތަރައްޤީގެ އި އެހެނިހެން މުހިއްމު ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމާ
އެކިއެކި ކުރުމަށް، ހަރުދަނާ ގެ ސަބަބުން އިގްތިސާދަށް ލިބިފައިވާ ގެއްލުމުން އަރައިގަތުމަށް އަދި ސިއްޙީ ދާއިރާ  19-ވިޑް އަދި، ކޮ

 .އިތުރަށް ބޭނުންވާ ފައިސާވެސް ހިމެނެއެވެށް ސަޕޯޓަ މީގެ އިތުރުން، ބަޖެޓް  ފައިނޭންސްކުރެވޭނެއެވެ. ޕްރޮޖެކްޓްތަކަށް 

 

 ދަރަނީގެ ރިސްކްތައް  .7

ނޑު  ބެލެހެއްޓުމުގައިދައުލަތުގެ ދަރަންޏަށް ކުރެވޭ ޚަރަދުގެ އިތުރުން ދަރަނި   (1އެއީ، ) ރިސްކެއް މޮނިޓަރކުރެވެއެވެ. 3މައިގަ
 ރިސްކް އެވެ.ކަރަންސީ  (3)އަދި ކް، އިންޓްރެސްޓް ރޭޓް ރިސް (2ރިފައިނޭނިސިން ރިސްކް، )
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މާ އަގުބޮޑުކޮށް ރޯލްއޯވަރ ކުރަންޖެހިދާނެކަމުގެ، ނުވަތަ ، ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކަކީ ދަރަނި ރޯލްއޯވަރ ކުރަންޖެހޭ ހިނދު ،މިގޮތުން
 ދަރަނި ސަރވިސް ވުމުގެ ސަބަބުން ތިމަރޯލްއޯވަރ ނުކުރެވިދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ. އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކަކީ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 

ދަރަނި ޚަރަދު އިތުރުވެގެން ގޮސްދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ. ކަރަންސީ ރިސްކަކީ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ކުރުމުގެ 
  އިދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ.ޚަރަދު އިތުރުވެގެން ހިނގަސަރވިސް ކުރުމުގެ 

 ޑު ރިސްކްތަކަކީ ނތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިމަތިވާ މައިގަރެވެމުންދާ މަސައްކަތްމިހާރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ މިންވަރުތަކާއި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ކު
އަދި، ކުރު މުއްދަތުގައި އަދާ ކުރަންޖެހޭ ދަރަނީގެ  ބޭރުފައިސާގެ ދަރަނީގެ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކަރަންސީ ރިސްކް 

އެއް އަހަރު ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2020 ރިސްކެވެ.ފައިނޭންސިންގް ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ރިސްކް ނުވަތަ ރީ
ވަނަ  2019 އިންސައްތައިގައެވެ. އެއީ، 14ދަރަނި، މުޅި ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން ހުންނާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެނީ ގާތްގަޑަކަށް 

ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީގެ  ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން، ގފައިނޭންސިންރީ، އިންސައްތައިގެ ދަށްވުމެކެވެ. މިއީ 21 އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު،
 ހާސިލްވާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭ ނަތީޖާއެކެވެ. އް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުންއަޅާފައިވާ ބައެސަރުކާރުން ދަށުން 

ނޑު ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ 2023-2021 ،އެހެންކަމުން  ތައްރިސްކް މި ފާހަގަ ކުރެވުނު  ގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީއިން މައިގަ
ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ކޮސްޓާއި  2019ގައި  6ކުޑަކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ދަރަނީގެ ސިޔާސަތު ބައްޓަންކުރުމަށެވެ. ތާވަލު 

ނޑުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ ޔަލަށް ލަފާކުރެވޭ މިވަނަ އަހަރުގެ ނި 2020ރިސްކް އަދި   .ންގަ

 2020-2019: ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ކޮސްޓް އަދި ރިސްކް 6ތާވަލު 

 

 ރިސްކް އިންޑިކޭޓަރ  2019 2020

 ކޮސްޓް އޮފް ޑެޓް  އިންޓަރެސްޓް ޚަރަދު )ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން( )%( 3 4

  އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް )%(ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް  4 3

 ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކް  އެވްރެޖް ޓައިމް ޓު މެޗުރިޓީ )އަހަރު( 7 7

14 35 
އެއް އަހަރު ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ ދަރަނި )ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން( 

)%(  

14 26 
އެއް އަހަރު ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ ދަރަނި )ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ 

  ނިސްބަތުން(

 އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް ރިސްކް  އެވްރެޖް ޓައިމް ޓު ރީފިކްސިންގ )އަހަރު( 5.8 5.8

  އެއް އަހަރު ތެރޭގައި ރީފިކްސްވާ ދަރަނި )ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން( 51 51

  ފިކްސްޑް ރޭޓް ދަރަނި )ޓްރެޜަރީ ބިލް ހިމަނައިގެން( 70 81

 ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކް  ނިސްބަތުން(ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި )ޖުމްލަ ދަރަނީގެ  58 82

75 58 
ކުރުމުއްދަތުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި )ދައުލަތުގެ ބޭރު ފައިސާގެ 

  ރިޒަރވްސްގެ ނިސްބަތުން(

 

ގައި ހިމެނޭ ދަރަނީގެ ޚަރަދާއި ރިސްކުގެ އިތުރުން، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ދަރަނި  6ތާވަލު 
އާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ  19-ޑް ކޮވިކުރިމަތިވެފައިވާ މިވަގުތު  މިގޮތުން، ގައި އިތުރު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ.ބެލެހެއްޓުމު

 އަސަރު ފޯރާފައެވެ. އަދި، ނޭދެވޭއިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަސްތަކާއެކު، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް މިވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޭގެ 
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"ބެސްޓް  މިކަމުގެ މާހިރުންނާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާގެ އަލީގައި،، ތަކާއެކުހުރަސް ކުރިމަތިވެފައިވާ  ދާއިރާއަށް ފަތުރިވެރިކަމުގެ ރާއްޖޭގެ 
 ،މިގޮތުން  އަހަރު ނަގާނެކަމަށް އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. 2 މަދުވެގެން އިގްތިސާދީ ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ،ކޭސް" ސިނާރިއޯގައި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން  ވަނަ އަހަރުއެވެ. 2023ގައި ހުރި މިންގަޑަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ  2019ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު 

ބޭރު ފައިސާގެ އެކްސްޗޭންޖް ، ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޑެފިސިޓް ބޮޑުވެ، ދަރަނީގެ މިންވަރު އިތުރުވެ ވުމުގެ ސަބަބުން ބޭ އާމްދަނީ މަދުލި
ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޑެފިސިޓް ކުޑަކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައި ޚަރަދު ކުޑަކޮށް އަދި  ދައުލަތުގެވީމާ، ވެގެންދާނެއެވެ. ބޮޑު  ކްރިސް

ބޭރުގެ މާލީ  އަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއެކު، ގރިން ރޭޓިން އަދި ސޮވް  މުހިއްމެވެ. ވަރަށް ދަރަނި ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން
 ގރޭޓިން ސޮވްރިން ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ 2020މިގޮތުން  ކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ.ބާޒާރުން ދަރަނި ހޯދުމުގެ އަގު މަތިވެގެންދާ

ލީ އިދާރާތަކުން މާ ،ށްވެދަ އަގު  ގެވަނަ އަހަރު ލިސްޓްކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ ޔޫރޯ ބޮންޑު  2017ބޭރުގެ މާލީ ބާޒާރުގައި  ،ދަށްކުރެވުމާއެކު
 ކޮންސެޝަނަލް-ދައުލަތަށް ކުރުމުއްދަތުގައި ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ނޮން، ހެޔޮ އަގުގައި ދަރަނި ހޯދުމަށް ވަނީ ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވެ

 . ފައެވެބަރޯސާވާންޖެހި، ދަރަނީގެ އަގު އިތުރަށް މަތިވުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުވެ  ޓަރމްސް އަށް

 

 

 

 ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ  ގެ  2023 – 2021 .8

ރިސްކް ކުޑަކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް  އަގާއިގެ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލުމުގައި ދަރަނީގެ މިހާރު ހުރި  2021-2023 
ންޏާއި ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލުމަށް ބެލެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިހާރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ މިންވަރުތަކާއި ދަރަ 

ނޑު  ކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިމަތިވާމަސައް ކުރުމުއްދަތުގެ ދަރަނި  މިންވަރު ބޮޑުވުމާއިދަރަނީގެ  ގެބޭރުފައިސާ ކީރިސްކަދެ މައިގަ
ނޑު ކަންކަމަކީ އެތެރޭގެ ތައްއެހެންކަމުން މި ރިސްކް އިތުރުވުމެވެ. މާކެޓް  ކެޕިޓަލް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ހިމަނާ މައިގަ

ކުރު މުއްދަތުގެ ދަރަނީގެ ސަބަބުން  ،ތައާރަފްކުރުމެވެ. އަދި ތައް ރުމެންޓްއިތުރު ޑޮމެސްޓިކް ފައިނޭންޝަލް އިންސްޓް  ފުޅާކޮށް 
ތައާރަފްކުރުމަށް  ތައްރުމެންޓްގެ އަދި އެތެރޭގެ ފަރާތްތަކަށް ދިގު މުއްދަތުގެ އިންސްޓްސްތައް ހައްލުކުރުމަށް ބޭރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ހުރަ

ރަކްޗަރ ކުރުމަށްވެސް ހުރި ބައެއް ލޯނުތައް ރީސްޓް މިވަގުތު ޕޯޓްފޯލިއޯގައި  ގެ މީގެ އިތުރުން، ދައުލަތުގެ ދަރަނީ ޅާފައިވާނެއެވެ.ހަހުށަ
  ފައިވާނެއެވެ.ހަޅާހުށަ

ނޑު ކަންތައްމި ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށު  ން ހާސިލްވާނެކަމަށް ށަހެޅުންތަކުތިރީގައި މިވަނީއެވެ. އަދި މި ހު ތައް ން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މައިގަ
 ފައިވާނެއެވެ. ނާގައި ހިމަ 7ނަތީޖާ ތާވަލު  އަންދާޒާކުރެވޭ
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 ރިސްކަށް އަންނާނެކަމަށް ބަލެވޭ ބަދަލުތައް : ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީގެ މުއްދަތުގައި ދަރަނީގެ ކޮސްޓް އަދި 7ތާވަލު 

 

 ތައާރަފް ކުރުން  ތައް ރުމެންޓް އިންސްޓް ދިގު މުއްދަތުގެ ހ. 

ޓްތަކެއް އެތެރޭގެ އަދި ބޭރުގެ ދަރަނީގެ މާކެޓްގައި ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިގު މުއްދަތުގެ އިންސްޓްރުމަން 
އަދި،  ބެލެވެއެވެ. ވެސްޝައުޤުވެރިކަން ހުރިކަމަށްއެތެރޭގެ މާކެޓްގެ އިންވެސްޓަރުންގެ  ކަމަށްމިވެއެވެ. އަދި ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭވިފައި 

މިހާރު ، އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކި ފަހަރުގެ މަތިން 3ކުރިއަށް އޮތް  މާކެޓްގައި އަދި އެތެރޭގެ ސަރުކާރުން މިވަގުތު މަސައްކަތްކުރަނީ، ބޭރުގެ 
 ވެ.ސުކޫކް ވިއްކުމަށެ  އިއަހަރާއި ދެމެދުގެ ބޮންޑާ  15އަހަރާއި  8 ކުގެ އިތުރުންތަތައާރަފްކޮށްފައިވާ ދިގު މުއްދަތުގެ އިންސްޓްރުމަންޓް 

 

 އިސްލާމިކް އިންސްޓްރުމެންޓް އިތުރުކުރުން ގައި ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓް ށ. 

އިތުރުށް ފުޅާކުރުން މުހިއްމެވެ.  ވެސްޝަރީއާ ކޮމްޕްލަޔަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓްތަކަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުޤުހުރުމާއެކު މި މާކެޓް 
މިފަދަ އަދި  މިހާތަނަށް އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ މާކެޓްގައި ބޭނުންކުރެވިފައި ވަނީ މިފަދަ ވަރަށް މަދު އިންސްޓްރުމަންޓްތަކެކެވެ.

 ރާއްޖޭގެ  ހަމަޖެއްސުމަށެވެ. ފައިނޭންސިންގ ވަނީ ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކަށް ބޭނުންވާ ވިފައިރެބޭނުންކު  ތައްންސްޓްރުމެންޓްއި
އަހަރުގެ  3އޮތް  ތައް ކުރިއަށްއިތުރު އިސްލާމިކް އިންސްޓްރުމެންޓް  ،އިތުރު ފަރާތްތައް ބައިވެރިކޮށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކެޓްއެތެރޭގެ މާ

 ތެރޭގައި ތަޢާރަފްކުރުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެވެ.

 ރިސްކް އިންޑިކޭޓަރ  2020 2021 2022 2023

ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި )ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން(  148% 129% 116% 114%
)%( 

 

 ޑެޓް ކޮސްޓް އޮފް  އިންޓަެރސްޓް )ޤަުއމީ އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ނިްސބަތުން( )%( 4 3 3 3

 ވެއިޓެޑް އެްވރެޖް އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް )%( 3 3 3 3

ރީފައިނޭންސިންގ  އެްވރެޖް ޓަިއމް ޓު މެޗުރިޓީ )އަަހރު( 7 7 7 10
 ޖުމްލަ ަދރަީނގެ ނިްސބަުތން ، ހަރު ެތރޭަގއި ެމޗުައރވާ ދަރަނި އެއް އަ 14 10 5 6 ރިސްކް 

)%( 
އުފެްއދުންެތރިކަުމެގ ަޤއުމީ ، ަދަރނިއެއް އަހަރު ތެޭރގައި މެުޗއަރވާ  19 12 5 6

 )%( ނިސްބަުތން
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް  އެްވރެޖް ޓަިއމް ޓު ރީފިކްސިްނގ )އަަހރު( 6 6 6 8

 ޖުމްލަ ަދރަީނގެ ިނސްބަުތން  ރު ތެޭރގައި ރީފިކްްސވާ ދަރަނި އެއް އަހަ 46 44 41 40 ރިސްކް 
)%( 

ުޖމްލަ ދަަރނީެގ ، ރޭޓް ދަރަނި ފިކްސްޑް  ޓްރެޜަރީ ބިލް ހިމަަނއިެގން 67 63 63 62
 )%(ނިސްބަުތން 

 ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކް  )%( ުޖމްލަ ަދރަީނގެ ނިސްބަުތން، ބޭރު ފަިއާސގެ ދަަރނި 82 78 78 78

ފައިާސެގ ދައުލަުތގެ ޭބރު ، އްދަުތގެ ޭބރު ފައިާސގެ ދަަރނި ކުރުމު  75 53 18 34
 )%( ރިޒަރްވސްގެ ިނސްބަުތން
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 ޕްރައިމެރީ މާކެޓްގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުން ނ. 

އެތެރޭގެ މާކެޓްގައި ބައިވެރިވަމުންދާ އިންވެސްޓަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ވަނީ ތަރައްޤީގެ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ 
ގެ ބޮޑު ބައެއް ބޭރުގެ މާކެޓުން ހޯދަންޖެހިފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި އަދި ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ  މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ

 ސްޓަރުންނަށް ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެއްލިގެންދާ ފުރުޞަތެކެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ހަރަކާތްތެރިވާ އިންވެ
މިފަދަ މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެތެރޭގެ މާކެޓުން އިންވެސްޓްމަންޓް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިކަމަށް  ދައުލަތަށްވެސް 

ބޭރުގެ ބައެއް ބޭންކުތަކުގެ ބްރާންޗްތައް  ތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައިދުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްޙައްލެއް ހޯ
ދާއިރާއާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ ބޮޑެތި  ފަތުރުވެރިކަމުގެއަދި  ހިމެނެއެވެ. ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ވިއްކާ ޑޮމެސްޓިކް މާކެޓްގައި  ނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންކުންފު
 ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ.ވެސް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް  ޑިނޯމިނޭޝަން ކުޑަކުރުމަށް ސެކިޔުރިޓީސްގެ

 

 ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން ރ. 

 ކުރިން ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ އެކްރޫޑް ޕެންޝަން  އެކުމޯލްޑިވްސް ރިޓަޔަރމަންޓް ޕެންޝަން ސްކީމް ތައާރަފްކުރުމާވަނަ އަހަރު  2009
އެބޭފުޅެއްގެ ރިޓަޔަރމަންޓް ސޭވިންގްސް އެކައަންޓަށް ރެކޮގްނިޝަން ބޮންޑުގެ ގޮތުގައި ޖަމާކުރެވިފައިވާނެއެވެ. މި ބޮންޑުގެ  ރައިޓްސް

ވަގުތު ފަރުމާކުރެވިފައިވާ ބޮންޑަކަށްވާތީ، މީގެ  ( މިކުރެވޭގޮތަށް )ކޮމްޕައުންޑް ގޮތަށް އިންޓަރެސްޓަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އިތުރުވަމުންދާ
ވެ. ން ދައުލަތުގެ ދަރަންޏަށް މި އަދަދު އަހަރުން އަހަރަށް އިތުރުކުރެވެމުންދެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޚަރަދު އިތުރުވެގެންދެއެ ސަބަބު
އިންޓަރެސްޓް ކޮމްޕައުންޑްނުކޮށް އަނބުރާ ދައްކާގޮތަށް މި ސްޓްރެޓަޖީގައި މި ބޮންޑް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެވި،  ގައިބަދަލު މީގެ 
  ކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.ކުޑަޏަށް އިތުރުވަމުންދާ މިންވަރު ދަރަންފައިވާނެއެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ހުށަހަޅާ

  

 ތައް ގޮތް  ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާ  ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ދައުލަތުގެ ދަރަނީ  .9

ނޑައަޅާފައިވާ ދަރަނީގެ  ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޕޯޓްފޯލިއޯގައި ހިމެނޭ ދަރަނީގެ ބާވަތްތަކާއި، ދަރަނީގެ ޚަރަދު އަދި ރިސްކަށް ބެލުމަށްފަހު ކަ
އެކުލަވާލާފައިވާ ޤާނޫނީ އަދި އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ފްރޭމްވަރކާއި  އިބެލެހެއްޓުމުގައިތުރުންވެސް، ދައުލަތުގެ ދަރަނި  ސްޓްރެޓަޖީގެ

މިގޮތުން ކުރެވެމުންދާ ބައެއް ރޭވިފައިވެއެވެ. ކުރިއަށް އަދި  ،ސައްކަތްތަކެއް ކުރެވިޕްރޮސެސްތައް ހަރުދަނާ ކުރުމަށްވެސް ގިނަ މަ
 މަސައްކަތް ތިރީގައި ހިމެނީމެވެ.

 

 ޤާނޫނީ ނިޒާމް ފުރިހަމަކުރުން  ޅޭ ދަރަންޏާއި ގު ހ. 

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިއްމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ހިމެނޭ ބައެއް ފުށުއެރުންތައް 
ހުކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިއްމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ފިސްކަލް ހަމަތަކަކީ އެންމެ ރަގަޅު ހަމަތައްތޯ ބަލާ އިސްލާ

ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުތައް ރިވިއު ކުރާއިރު  ރިވިއުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ
ރުމަށް ފަދަ ޤައުމަކާއި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު ބައްޓަންކު ރާއްޖެދިވެހި ންޑަރޑްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ޓޭމީ ސްބައިނަލްއަޤްވާ

 މީގެ އިތުރުން ދަރަންޏާއިގުޅޭ ހާއްސަ ޤާނޫނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އެވެ.މަސައްކަތްކުރެވެ
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 ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމްތައް ދަރަނި ރިކޯޑްކުރުމަށް ށ. 

 ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރިކޯޑްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވެނީ ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ޑެޓް ރިކޯޑިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެވެ 
 އެޕްލިކޭޝަން އެއް ދަރަނި ބެލެހެއްޓުމުގެ އާ ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ވަނީ  . އަދި މިހާރު ކޮމަންވެލްތް)ސީއެސްޑީއާރުއެމްއެސް(
މިހާރު ބޭނުންކުރެވޭ ވަރޝަންގައި ހިމެނޭ ގިނަ ލިމިޓޭޝަންތަކެއް ހައްލުކޮށްދޭނެ އެޕްލިކޭޝަން އަކީ ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. މި 

 މުހިއްމު ވަރޝަނަކަށް ވުމާއެކު މި ވަރޝަނަށް މައިގްރޭޓް ކުރުމަކީ ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ރާވާފައިވާ
ވިއްކުމުގައި  ތައްސަރުކާރުގެ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުން ޓްރެޜަރީ އިންސްޓްރުމަންޓް ބާޒާރުގައި އެތެރޭގެ ކަތެކެވެ. މީގެ އިތުރުންމަސައް

ވެސް ދަނީ އެކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ  އެމް.އެމް.އޭހަރަކާތްތެރިވާ 
ދެފަރާތުންވެސް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ މަސައްކަތްތައް ލުއިވެ، ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވި،  ބެލެހެއްޓުމަށް ނިސަބަބުން ދަރަ

 އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް ކުޑަކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.

 

 ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން ނ. 

މަޢުލޫމާތު އާއްމުކުރުން މިހާރު ވާނީ  ންޖެހޭނެ މައުލޫމާތަކަށް ވާތީ، މިހުންނަ ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތަކީ އާއްމުންނަށް ފަސޭހައިން ލިބެން
ދަނީ އިތުރަށް ފުރިހަމަ ކުރުމަށްރެވި، މައުލޫމާތުގެ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް އާއްމުކުރެވޭ މައުލޫމާތު އިތުރުކު 

 )ޕީ.އެސް.ޑީ.އެސް( ސެކްޓަރ ޑެޓް ސްޓެޓިސްޓިކްސް ޑޭޓާބޭސްގައި ރލްޑް ބޭންކްގެ ޕަބްލިކްމިގޮތުން ވަ މަސައްކަތްކުރެވެމުންނެވެ.
 ވަނީ ރޭވިފައެވެ.ން އެނުއަލް ބޮރޮވިންގ ޕްލޭން ޝާޢިޢުކުރަ ،އަދި ރިވެފައެވެ.ވެބައިޖެއިން މިހާރުވަނީ އްރާ

 

 ބިލްޑްކުރުން  ކެޕޭސިޓީ  ކުރުމާއި ހަރުދަނާ  ކަންތައް އިދާރީ  ގެ ބެލެހެއްޓުމުދަރަނި ރ. 

 ބެލެހެއްޓުމުގެ ނިޒާމް ހަރުދަނާކުރުމަށް ކުރެވިފައިވާ އަދި ރޭވިފައިވާ ބައެއް ކަންތައްތައް:ދަރަނި 

 

 ން ޕާޓްމެންޓްގެ ފްރޮންޓް އޮފީސް ޤާއިމްކޮށް ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރު ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑި  (1)

ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްމެންޓެއް )ޑެމްޕާ( ހެދި،  ވަރލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި އިވަނަ އަހަރުގަ 2019
މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަން އެންޑް ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް ފަދައިން،  ލަފާދީފައިވާއޭގެ ދަށުން 

އެވެ. ހަމަ އިވެފަންކްޝަން ވަކިކުރެވިފަ ވި، ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް އަދި ރިސޯސް މޮބިލައިޒޭޝަންމެންޓް ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރެޑިޕާޓް
ދަނީ މަސައްކަތް އިތުރުކުރުމަށް ކެޕޭސިޓީ  ރެވިއޮފީސް ޤާއިމްކު ޓްއެއާއެކު، ޑެޓް މެނޭޖްމެންޓް ޑިާޕޓްމެންޓްގެ ފްރޮން 
 ރޭވިފައެވެ. ހޯދުމަށް ވަނީ ފަންނީ އެހީކުރެވެމުންނެވެ. މިގޮތުން ވަރލްޑް ބޭންކްގެ އެހީގައި 

 

 ގެރެންޓީދިނުމުގެ އުސޫލް ހަރުދަނާކުރުން ރިން ސޮވް  (2)

މެނޭޖްމެންޓް ހަރުދަނާކުރުމުގެ  ރިސްކްކޮށް، ފިސްކަލް އެންޑް އާއަލުން މުރާޖަ ނުމުގެ އުސޫލްރިން ގެރެންޓީ ދިދައުލަތުގެ ސޮވް
ދުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އެހީ ހޯ ފަންނީ އެގޮތުން މިކަމަށް ވެސް  ގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑްކުރުމަށްވަނީ ރޭވިފައެވެ.

 ފީސިބިލިޓީއަށް ބެލުމަށް ގެންގުޅޭ އުސޫލު ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. މަޝްރޫއުގެ ރިން ގެރެންޓީ ދިނުމުގައި އަދި، ސޮވް
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 ހަރުދަނާކުރުން  އިންވެސްޓަރުންނާއި ރޭޓިންގ އޭޖަންސީތަކުގެ ގުޅުން ( 3)       

ރަގަޅު ގުޅުމެއް އޮތުމުގެ އެތެރޭގެ އަދި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނާއެކު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒްކުރުމަށް 
ދުނިޔޭގެ މާލީ ބާޒާރުގެ ސަބަބުން، ހާއްސަކޮށް ގެ ކުރެވެމުންނެވެ. މީ މުހިއްމުކަން ފާހަގަކުރެވި، އެކަމަށް ދަނީ މަސައްކަތް

 މާލީ ބާޒާރުގައި ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރެވި،ހަރުދަނާކު ގުޅުންންނާއެކު އިންވެސްޓަރު 
 ރަންގަޅުކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތް  ގއެޖެންސީތަކާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ގރިން ރޭޓިން ވްސޮ  މީގެ އިތުރުން،

ހޯދައި، ފައިނޭންސިންގ ގައި އަމާޒަކީ، އެންމެ އެދެވޭ ޓަރމްސް ސަރުކާރުގެ ހިމެނެއެވެ. މިފަދަ ފިޔަވަޅުތަކާއެކު، ވެސްކުރުން 
 ދަރަނީގެ ޚަރަދު އަދި ރިސްކުތައް ކުޑަކުރުމެވެ. 

 

 ޖީ ރިވިއުކުރުން ސްޓްރެޓެ ދައުލަތުގެ މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ  (4)

ކޮށް ޖައާކުރަން ރޭވިފައިވާ ކަންތައްތައް މުރާގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލުމުގެ ކުރިން، މިއަހަރުގެ ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން  2022
އޭގެ ނަތީޖާ ހާސިލްކުރެވުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓެއް ހެދުން މުހިއްމުކަމަށް ފެނެއެވެ. އަދި މިސްޓްރެޓަޖީ ތަންފީޒު ކުރުމުގައި ދިމާވި 

 ގޮންޖެހުންތައްވެސް މި ރިޕޯޓުގައި ހިމެނުން މުހިއްމު ކަމަށް ފެނެއެވެ. 

 

 ނިންމުން  .10

މެނޭޖްމަންޓް ރިފޯމްކުރުމަށް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްސް ސްޓްރެންތަނިންގ ނޭންސްފައިޕަބްލިކް 
އެނޫންވެސް ބޭރުގެ އެހެނިހެން އެހީއާއެކު، ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ  ޔޫ.އެސް.އެއިޑް އާއި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އަދި

ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި މި ސްޓްރެޓަޖީގައި  އްޓުމުގެ ނިޒާމްބެލެހެތެރެއިން ދަރަނި 
އަދި  ވާފަދައިން އެތެރޭގެ މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތަކުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

ދަރަނީގެ މިންވަރު އިތުރުވެގެންދާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވޭތީ، ދަރަނި ނެގުމުގައި ، ގުޅިގެން، ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އިތުރުވެ އާ 19-ކޮވިޑް 
ރަގަޅަށް  ކްދިމާވެދާނެ ރިސް ކުރުމަށް ސަރވިސް މަސައްކަތްކޮށް، ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުތަކުގައި ދަރަނި ހޯދުމަށް  އެންމެ އެދެވޭ ޓަރމްސް

ޓިވް ކުރުން މުހިއްމުކަމަށް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. އަދި، ދިގު މުއްދަތުގެ އިންސްޓްރުމަންޓްތައް ތައާރަފްކުރުމުގެ އިތުރުން، އިނޮވޭ ދިރާސާ 
މުހިއްމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އިންވެސްޓަރުންނާއި އާއްމު ރައްޔިތުންނާއި ގުޅުން  ދުންބޭނުންކުރުމުގެ ފުރުސަތު ހޯ  ތައް ފައިނޭންސިންގ މޮޑެލް

 ހިކޮށް، ދަރަނީގެ މައުލޫމާތު ދެފުށް ފެންނަގޮތަށް ހިއްސާކުރުން މުހިއްމެވެ.  ބަދަ
 

އެޅޭނެ އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ ދަރަންޏާއި ދަރަންޏާއި ގުޅުން ހުރި ރިސްކްތައް ދެމެހެއްޓެނިވި މިންވަރެއްގައި ބެހެއްޓުމަށްދައުލަތުގެ 
ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރެވި، މެކްރޯއިކޮނޮމިކް ސްޓެބިލިޓީ ޤާއިމްކުރެވިގެން  ،ގުން ހަރުދަނާކޮށްސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިން 

 ނެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ. އިންގ ކެޕޭސިޓީ، އިތުރުކުރުމަށް އެޅޭއަދި މިއީ ދައުލަތުން ދަރަނި ބެހެއްޓޭނެ މިންވަރު، ނުވަތަ ޑެޓް ކެރި ދިއުމެވެ.


