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މަޖިލިުހެގ އިދާާރއަށް ހުށަެހޅި ކަުރދާހެކެވެ. އަިދ މިކަރުދާުހަގއި ބޭުނންކޮށްފަިއވާ ވަނަ ދުަވހު ރައްޔިުތންގެ  2019ޖުލައި  31މި ކަރުދާހަކީ ނޯޓް: 
ވާ ގެ ނިޔަލަށް ހަދާފަިއވާ އަްނދާޒާތަުކގެ މައްަޗށް ބިނާކޮށް ހޯދިފައިވާ ަނންަބރުތަކެއްަކމުން މި ައަދދުތައް ަބދަލުުވމަކީ އެކަީށގެން  2019އަަދދުތަކަކީ ޖޫން 

 ކަމެކެވެ.

20202202

 ތައާރަފު  .1

 ކުރުމުގެ  ހަރުދަނާ އިތުރަށް މަސައްކަތްތައް  ކުރެވެމުންދާ ބެލެހެއްޓުމަށް ދަރަނި ގޮތާއި ހުރި މިވަގުތު ހާލަތު ދަރަނީގެ ދައުލަތުގެ މިއީ
 ދަރަނީގެ  ދައުލަތުގެ އަހަރު ވަނަ 2018 ސްޓްރެޓަޖީގައި މި. ސްޓްރެޓަޖީއެވެ  ބަޔާންކޮށްދޭ މަސައްކަތްތައް ރާވާފައިވާ ކުރަން ގޮތުން
ނޑުތަކާއި، ލަފާކުރެވޭ  ކަމަށް  ހުންނާނެ  ނިޔަލަށް  އަހަރުގެ  ވަނަ 2019 ހިނގާ  މި  ހުރިގޮތާއި، ހާލަތު   އަހަރު  3 އޮތް  ކުރިއަށް  މިންގަ
ނޑައަޅާފައިވާ  އެޅުމަށް  މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި ދަރަނި  ނޑު  ބެލެވޭ ކަމަށް  އަންނާނެ ހާލަތަށް ދަރަނީގެ ސަބަބުން އޭގެ  ފިޔަވަޅުތަކާއި، ކަ  މައިގަ

 .ހިމަނާފައިވާނެއެވެ  މަޢުލޫމާތު ދަލުތަކުގެބަ

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

ނޑައަޅާ ގުޅޭގޮތުން ދަރަންޏާ  ދައުލަތުގެ . 1 ނޑިތައް  ކަ ނޑުދަ  ލަ

 ނިސްބަތުން  އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  ޤައުމީ މިންވަރު، ބަހައްޓާނެ ދަރަނި ޖުމްލަ ދައުލަތުގެ . 2

 މިންވަރު  ބަހައްޓާނެ ދަރަނި އެތެރޭގެ  ދަރަންޏާއި ބޭރުގެ ދައުލަތުގެ . 3

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

 ބޭނުން  ކުރާ ފައިސާއިން ނަގާ ދަރަންޏަށް . 5

 ގޮންޖެހުންތައް  ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ ރާއްޖެއަށް ވިޔަސް، ދިޔަކަމުގައި ދެކެމުން ކުރިއެރުންތަކެއް  ގޮތުން އިޤްތިޞާދީ
 ޚަރަދާއި ހޯދާނޭ ފައިސާ މަސައްކަތްތަކަށް، ވާރޭވިފައި  ކުރުމަށް މަސައްކަތްތަކާއި، ކުރެވެމުންދާ ތަރައްޤީއަށް ޤައުމުގެ މިގޮތުން. ގިނައެވެ
 ބައިނަލްއަޤްވާމީ  ބާޒާރަށާއި ދަރަނީގެ  އެތެރޭގެ ހޯދުމުގައި ފައިސާ މަޝްރޫޢުތަކަށް ތަރައްޤީގެ. މުހިއްމެވެ ހޯދުން ގޮތްތަކެއް ކުޑަ ރިސްކު
 .އިތުރުވެފައެވެ  ވަނީ  މިންވަރު ޖެހިފައިވާ  ބަރޯސާވާން  ބާޒާރަށް މާލީ

ނޑު ސްޓްރެޓަޖީގެ މި ނޑެއްގައި ދެމެހެއްޓެނިވި  ހޯދުމުގައި، ފައިސާ ބޭނުންވާ ދައުލަތަށް  މަޤްޞަދަކީ މައިގަ  ދަރަނި  މިންގަ
. ހޯދުމެވެ  ފައިސާ ކުޑަކޮށް ޚަރަދު  އެންމެ ބެލުމަށްފަހު، ރިސްކުތަކަށް ކުރިމަތިވެދާނޭ މެދުރާސްތާގައި އަދި ދިގު ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި،

  .ކުރުމެވެ  ތަރައްޤީ  މާކެޓް ދަރަނީގެ އެތެރޭގެ ދައުލަތުގެ ހަމައެއާއެކު،
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 ދައުލަތުން  ފަދައިން ބަޔާންކޮށްފައިވާ ޤާނޫނުގައި ޒިންމާވުމުގެ  ޚަރަދަށް ދައުލަތުގެ  މާނަކުރުމުގައި ދަރަނި ދައުލަތުގެ ސްޓްރެޓަޖީގައި މި
 .ވާނެއެވެ  ހިމަނާފައި ދަރަނި ކޮށްދީފައިވާ ގެރެންޓީ

 ފުސީލު ތަ  ދަރަނީގެ ދައުލަތުގެ .2

މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. މިއީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ  60،634ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ އަދަދަކީ  2018
ރާނެކަމަށް މިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަ 71،486  ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި  2019އިންސައްތައެވެ.  73ނިސްބަތުން 

އިންސައްތައެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ މިންވަރަށް އައިސްފައިވާ  80އަންދާޒާކުރެވެއެވެ. މިއީ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 1ބަދަލުގެ ތަފްޞީލް ތާވަލު 

 2019-2014، : ދައުލަުތގެ ޖުމްލަ ަދރަނި )ިމލިއަން ރުފިޔާިއން(1ތާވަލު 
2019 2018 2017 2016 2015 2014   

 މިލިއަން ރުފިާޔއިން()           ލަފާކުރ ި
              

 ޖުމްލަ ދަރަނި   32,459  34,687  43,299  46,898  60,634  71,486

 އެތެޭރގެ ދަަރނި     20,578  23,093  26,402  27,108  27,664  30,409

 ބޭރުގެ ދަރަނި     10,746  10,204  11,727  16,674  20,357  23,249

 ދައުލަތުން ގެެރންޓީކޮށްދީފަިއވާ ަދރަނި   1,136  1,390  5,171  3,117  12,613  17,828

80% 73% 62% 67% 56% 57% 
އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ  ޤަުއމުގެ

 ނިސްބަުތން 

 

 އިންސައްތައިން އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 18 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި 2019ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު  2018

ވަނަ އަހަރު ދަރަންޏަށް އެންމެ ބޮޑު ބަދަލެއް އަންާނެނކަމަށް ބެލެވެނީ ދައުަލތުން ގެެރންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނީެގ  2019
ިހންގާ މަޝްރޫއުތައް މިހާރު  ސަބަބުންނެވެ. މިއީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ދައުލަތުން ގެރެންޓީޮކށްދީގެން ނަގާފައިވާ ދަރަނިން

 ނިމުމަކާ ގާތްވެ، އެ ލޯނުތައް ުމޅިއެކު މި އަހަރުތެރޭ ބޭނުންކުރެވިގެން ދާނެކަމަށް ލަފާކުރެވޭތީއެވެ.

އެވެ. މީގެ ސަބަބަކީ ކަމަށް ެބލެވެއިންސައްތައިން އިތުރުވެގެން ދާނެ 10ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނިވެސް  2019
ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން އިންޑިއާ  އާއާއި ދެމެދު އޮތްއި އިންޑިދިވެހިރާއްޖެއާ

މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު  150ސަރުކާރުން ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ޓްރެޜަރީ ބިލުގައި 
ންޏަށް އިތުރުވެގެންދާ އަަދދަކަށް ވީނަމަވެސް، މި ދަަރނި ސަރވިސްކުރުމަށް ހިނގާ އިންވެސްޓްކުރުމެވެ. މިއީ ސީދާ ދަރަ

ރައ ޓ2020ިްމ އީި، ވާތީހުރިހާ ޚަރަދަކީ އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ކުރާނޭ ޚަރަދެއްކަމަށް ހަމަޖެހިފައި އޮފްި-ވަނަިއަަހރުގެިތެރޭގައި 
 ނުކުރާނެއެވެ.މުެގިމާލީިހާލަތަށްިނޭދެވޭިއަސަރެއްިމ ިދަރަނީގެިސަބަބުންިޤައުކުރެވ ގެންދާނޭިދަރަންޏެކެވެ.ިއަދ ި

 ދަރަނި އެތެރޭގެ

 ދަރަނި  އެތެރޭގެ  ނިޔަލަށް ގެ  2019 އަދި. ރުފިޔާގައެވެ މިލިއަން 29,363 ހުރީ  ދަރަނި  އެތެރޭގެ  ނިޔަލަށް އަހަރުގެ ވަނަ  2018
މިއީ ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ އެތެރޭގެ ދަރަނި ހިމަނައިގެންނެވެ. . ލަފާކުރެވެއެވެ އަރާނެކަމަށް ރުފިޔާއަށް މިލިއަން 30,047
 .ވާނެއެވެ ހިމަނާފައި ގައި 2 ތާވަލު ބައިތައް ދަރަނީގެ އެތެރޭގެ
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 2019-2014: ދައުލަުތގެ އެެތރޭގެ ަދރަީނެގ އައުޓްސްޓޭންިޑންގ ބެލެންސް )މިިލައން ރުފިޔާއިން(، 2ތާވަލު 
2019 2018 2017 2016 2015 2014   

 މިލިއަން ރުފިާޔއިން()           ލަފާކުރ ި
              

 އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ ޖުމްލަ   21,124  24,043  29,456  29,554  29,363  30,819

 ބިލްސް  ދިވެހި ރުފިޔާ ޓްެރޜަރީ    10,421  11,661  12,796  12,889  13,512  14,042

 ޓްެރޜަރީ ބިލްސް  ރިވަރސް ޑުއަލް ކަަރންސީ    354  601  935  664  767  840

 ބިލްސް  އެމެރިކާ ޑޮލަރު ޓްެރަޜރީ      -    -    -    -    -  2,313

 މުޟާަރބާ     270  320  320  540  490  370

 މުޟާަރބާ  ރިވަރސް ޑުއަލް ކަަރންސީ      -    -    -    -  216  216

 މުރާަބޙާ     101    -  127    -  29    -

 ިއސްތިތްާމރު -އަލް ވަކާލާ ބި      -    -  278    -    -    -

 ސުކޫކް މުރާަބޙާ       -  116  58    -    -    -

 ޓްރެޜަރީ ޮބންޑްސް     9,335  10,332  11,862  12,594  12,632  12,611

 ކޮމަރޝަލް ލޯން     97  64  26  420  19  18

 ގެރެންޓީކޮްށދީފަިއވާ އެެތޭރެގ ދަރަނި  ދައުލަތުން    547  951  3,054  2,447  1,699  409

 
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޓްރެޜަރީ ބިލަކީ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ  2018އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާކުރަނީ ޓްރެޜަރީ ބިލެވެ. 

ނަމަވެސް މި  އިންސައްތައަށް އިތުރުވާނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 56ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް މި އަދަދު  2019އިންސައްތައެވެ. އަދި  49
ވަނަ އަހަރު އިންޑިއާ ސަރުކާރުން  2020އިތުރުވުމަކީ ސަރުކާރުން ޓްރެޜަރީ ބިލަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު އިތުރުވުމެއް ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް، 

އޮފް ކުރުމުން -މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރު ރައިޓް  150ށްފައިވާ ސްޓޭޓް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ މެދުވެރިކޮށް ޓްރެޜަރީ ބިލުގައި އިންވެސްޓްކޮ
 ވަނ އަހަރާއި ދާދި އެއްވަރުވާނެކަން ފާހަގަކުރަމެވެ.  2018މި އަދަދު 

 ބޭރުގެ ދަރަނި

 38 މިލިއަން ރުފިޔާ ނުވަތަ ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން  31,271ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ބޭރުގެ ދަރަނި ހުރީ  2018
ބޭރުގެ ދަރަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ބައެއް ހިއްސާ  މިއީ ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ބޭރުގެ ދަރަނި ހިމަނައިގެންނެވެ. އިންސައްތައިގައެވެ.

ރަލް އިންސައްތައެވެ. މީގެ އިތުރުން ބައިލެޓަ 40ކުރަނީ ކޮމަރޝަލް ބޭންކްތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަންޏެވެ. އެއީ ޖުމްލަ ބޭރުގެ ދަރަނީގެ 
އިންސައްތަ ހިމެނެއެވެ. އަދި މަލްޓިލެޓެރަލް ބޭންކްތަކުން ނަގާފައިވާ  27އިންސައްތަ އަދި ބަޔަރސް ކްރެޑިޓްގެ ގޮތުގައި  11ފަރާތްތަކުން 

 އިންސައްތަ ހިމެނެއެވެ. 16

އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ  ވަނަ އަހަރު ރިޒަރވް ބޭންކް އޮފް އިންޑިއާ އާއި މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީއާއެކު ވެފައިވާ 2016
މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ ސްވޮޕް ފެސިލިޓީއެއް  100ވަނަ އަހަރު ވަނީ  2018ބޭރުފައިސާގެ ރިޒަރވް މެނޭޖްކުރުމަށްޓަކައި 

ވަނަ  2018ރުމާއެކު ބޭނުންކޮށްފައެވެ. މި ފެސިލިޓީއަކީ ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ފެސިލިޓީއަކަށްވާތީ، މި ފެސިލިޓީ ބޭނުންކު
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ބޭރުގެ  2018އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ހުރި ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އަދަދަށް މި އަދަދު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މިއީ 

ބޭރުގެ  މާފައެވެ.ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރގައި މި ދަރަނި ވަނީ މުޅިއެކު އަދާކޮށް ނިން 2019އަދި  އިންސައްތައެވެ. 5ދަރަނީގެ 
 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 3ދަރަނި ނަގާފައިވާ ފަރާތްތައް ބެހިފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްޞީލް ތާވަލު 
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 2019-2014: ދައުލަުތގެ ބޭުރގެ ަދރަީނގެ އައުޓްސްޭޓންޑިްނގ ބެލެްނސް )މިލިއަްނ ރުފިޔާއިން(، 3ތާވަލު 

2019 2018 2017 2016 2015 2014   

 މިލިއަން ރުފިާޔއިން()           ލަފާކުރ ި
              

 ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ބޭރުގެ ދަރަނި   11,335  10,644  13,844  17,345  31,271  40,668

 ފަރާތްތަކުން މަލްޓިލެޓަރަލް    4,506  4,141  3,908  4,265  5,158  6,963

 ަޤއުމުތަުކން  ބައިލެޓަރެލް    2,925  2,609  2,190  1,875  3,448  3,928

 ގޮތުަގއި  ބަޔަރސް ކްެރޑިޓްގެ    2,824  3,077  5,343  6,486  8,483  10,802

 ކޮމަރޝަލް ލޯންތައް     1,080  817  868  4,719  12,641  18,975

-    1,541  -    1,535  -    -    
  އިންިޑާއގެ ްސޮވޕް  ރިޒަރވް ބޭންކް އޮފް  

 ފެސިލިޓީ

 

 ސަރވިސްކުރުން ދަރަނި 

ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2019މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދުކުރެވި،  5,557ވަނަ އަހަރު 2018 ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށް 
ރުންވެސް މިލިއަން ރުފިޔާ ޚަރަދު ކުރެވޭނެކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވެއެވެ. މިއީ ދައުލަތުން ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ ދަރަނީގެ ސަރވިސްކު 7،309

އިންސައްތައަކީ  63ވަނަ އަހަރު  2019އިންސައްތަ އަދި  45ވަނަ އަހަރުގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދުގެ  2018އެކުލެވޭ އަދަދެވެ. 
 ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދެވެ. ދައުލަތުގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމަށް ހިނގާ ޚަރަދުގެ ތަފްޞީލް 

 ގައި ހިމަނާފައި ވާނެއެވެ.  4ތާވަލު 

 2019-2014، ކުރުުމގެ ޚަަރދު )މިލިައން ރުފިޔާިއން(: ދައުލަުތގެ ދަަރނި ސަރިވސް 4ތާވަލު 
2019 2018 2017 2016 2015 2014   

 މިލިއަން ރުފިާޔއިން()           ލަފާކުރ ި
              

 ސަރވިސްކުރުމުގެ ޚަރަދު  ޖުމްލަ ދަރަނި  3,334  3,088  2,876  6,062  5,557  7,308

 އެތެޭރގެ ދަަރނި     740  1,692  1,489  2,602  1,765  2,295

 ބޭރުގެ ދަރަނި     2,594  1,396  1,387  3,460  3,792  5,013

 ގެރެންޓީކޮްށދީފަިއވާ ަދރަނި  ދައުލަތުން    1,525  743  473  2,557  2,473  4,444

 އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން  ދައުލަތުގެ 22% 18% 15% 30% 25% 30%

 
 

  ބޭނުން  ކުރާ  ފައިސާއިން  ނަގާ  ދަރަންޏަށް  .3

އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނި ބޭނުންކުރެވިފައިވަނީ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތައް ހިންގުމަށާއި ބަޖެޓް ސަޕޯޓްގެ  ވަނަ 2019 އަހަރާއި ވަނަ 2018
ގައި  5ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތަކާއި އެ މަޝްރޫޢުތަކަށް މި ދެ އަހަރު ކުރެވިފައިވާ ޚަރަދު ތާވަލު 

 ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.
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 2019-2018، ޝްޫރއުތަކަށް ަދއުލަތުގެ ަދރަނިން ަޚރަދުުކެރވިފަިއވާ މިްނވަރު )ިމލިއަން ރުފިޔާިއން(: މ5ަތާވަލު 
ލޯނުގެި 2018 2019

 ބާވަތްި

 މަޝްރޫޢުގެިނަންި ކްރެޑ ޓަރ

   ލަފާކުރ ި
          

51 591 

ދައުލަުތގެ 
ސީދާ 
 ދަރަނި 

 ބްިރޖް ޗައިނާ މޯލްިޑވްސް ްފރެންޑްޝިޕް  ޗައިނާ ެއގްިޒމް ބޭންކް 

 ހުޅުމާލެ ތަަރްއޤީކުރުން  ސަުއދީ ފަންޑު  69 175

 ވެލާނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަަރއްޤީުކރުން  އޮފިޑް  31 101

 ޑޮލަރ ކްރެޑިޓް ލައިން  އިންިޑއާ ެއގްޒިމް ބޭންކް     -         1,027

 ތަަރއްޤީުކރުން ވެލާނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް  ކުވެއިތު ފަންޑް     -         132

 ވެލާނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަަރއްޤީުކރުން  ޗައިނާ ެއގްިޒމް ބޭންކް  1,846 669

 ވެލާނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަަރއްޤީުކރުން  ސަުއދީ ފަންޑު  346 10

 އައުޓަރ އައިލެްނޑްސް ވޯޓަރ ސަޕްަލިއ އެންޑް ުސވަޭރޖް ފެސިލީޓީސް  އޮފިޑް  204 27

 އޮފިޑް  208 105
ޕްރޮިވޝަން ފޮރ ވޯަޓރ ސަޕްލަިއ، ެސނިޓޭޝަން އެންޑް ވޭސްޓް 

 މެނޭްޖމެންޓް 

 ސ. ހިތަދޫ ީރޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް  ސަުއދީ ފަންޑު  59 76

 ވެލާނާ އިންަޓރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަަރއްޤީުކރުން  އަޫބދާބީ ފަންޑް     -         149

135         -    

ދައުލަތުން 
ގެރެންޓީ 

ކޮށްދީފަިއވާ 
 ދަރަނި 

 ހައުސިން ޔުނިޓްސް ަމޝްރޫޢު  1500 ޗައިނާ ެއގްިޒމް ބޭންކް 

 ހައުސިން ޔުނިޓްސް ަމޝްރޫޢު  2500 ބޭންކް އޮފް ޗަިއނާ، ލަންޑަން     -         308

1,793 3,406 
އިންަޑސްޓްިރއަލް އެންޑް ކޮާމޝަލް 

 ބޭންކް އޮފް ޗަިއނާ 
 ޔުނިޓްސް ަމޝްރޫޢު ހައުސިން  7000

 ސީޕްލޭން ޓާރމިނަލް ަތރަްއޤީކުރުން  ޗައިނާ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް     -         382

 ހައުސިން ޔުނިޓްސް ަމޝްރޫޢު  7000 ކްރެޑިޓް ސުިއސް، ިސންގަޯޕރ 1,003    -        

 ސީމެކް -ބަަރއުންސް    -         593
އިލެކްޓްރިސިޓީ ސިސްެޓމް ޑިޒައިން އެންޑް ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ޮއފް 

 2އެންޑް އޯެޕން އެކްެސސް ނެޓްަވރކް ޮއފް ހުޅުމާލެ ފޭސް 

98 378 
އިންަޑސްޓްިރއަލް އެންޑް ކޮާމޝަލް 

 ބޭންކް އޮފް ޗަިއނާ 
ޑިޒައިން އެންޑް ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ޮއފް ލިންކް ރޯޑް ކަނެކްޓިންގ ހުޅުލެ 

 އެންޑް ުހޅުމާލެ 

600         -    
އިލެކްޓްރިކް ޑޮންގްފަްނގް 

 އިންޓަރޭނޝަނަލް ކޯޕަރޭަޝން 
 1ގްރޭޓަރ މާލެ ގްިރޑް ކަނެކްޝަން ފޭްސ 

 ހައުސިން ޔުނިޓްސް ަމޝްރޫޢު  1530 ޗައިނާ ިޑވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް  1,294 1,094

 މަގު ެހދުުމގެ ަމޝްޫރޢު 2ހުޅުމާލެ ފޭސް  އިންިޑއާ ެއގްޒިމް ބޭންކް  305    -        

 އިރުފެން އައިލެްނޑް ރިސޯޓް ަމޝްރޫޢު  ެއގްިޒމް ބޭންކް ޗައިނާ  837 422

 ސޭލަން ބޭންކް  258    -        
ޑިޒައިން އެންޑް ކޮްނސްޓްރަކްޝަން ޮއފް އިލެކްޓްރިސިޓީ ސިސްެޓމް 

 2އެންޑް އޯެޕން އެކްެސސް ނެޓްަވރކް ޮއފް ހުޅުމާލެ ފޭސް 

1,413 3,204 
އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްޭރޑް 

 ފައިނޭްނސް ކޯޕަރޭޝަން 
 ޕަރޗޭޒް އޮފް ރިަފއިްނޑް ޕްޓްރޯލިއަމް ްޕރޮޑަކްޓްސް 
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2,312         -    
އިންޓަނޭޝަނަލް އިސްލާމިކް ޓްޭރޑް 

 ފައިނޭްނސް ކޯޕަރޭޝަން 
 ޕަރޗޭޒް އޮފް ރިަފއިްނޑް ޕްޓްރޯލިއަމް ްޕރޮޑަކްޓްސް 

 ޑިވެލޮްޕމެންޓް މަޝްރޫޢު ސްޓެލްކޯ ފިފްތު ޕަވަރ  ޗައިނާ ެއގްިޒމް ބޭންކް  650 53

 އެެމރިކާ ޑޮލަރުގެ ސްވޮޕް ެފސިލިޓީ ރިޒަރވް ޭބންކް އޮފް އިްނޑިއާ  1,538  -        

 
 

އަހަރު ދަރަންޏަށް ނަގާ ފައިސާއިން ޚަރަދުކުރެވޭނެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ މަޝްރޫޢުތަކަކީ  5ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ކުރިއަށްއޮތް  2020
ސަރަހައްދެއްގައި އަރބަން ސެންޓަރުތައް ޤާއިމްކުރުމާއި، މާލެއާއި ގުޅީފަޅު ބްރިޖް މެދުވެރިކޮށް ގުޅުވާލުމާއި، މާލެ ޕޯޓް  5ރާއްޖޭގެ 
ބަދަލުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާއި، ސިއްޙީ ނިޒާމް ތަރައްޤީކުރުމާއި، ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ގުޅީފަޅަށް 

 ނިޒާމް ޤާއިމްކުރުމަށް ލޯން ފައިނޭންސިންގ ބޭނުން ކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ. 

 

 ދަރަނީގެ ރިސްކްތައް  .4

ނޑު ދައުލަތުގެ ދަރަންޏަށް ކުރެވޭ  ރިސްކެއް މޮނިޓަރކުރެވެއެވެ. މިގޮތުން  3ޚަރަދުގެ އިތުރުން ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމުގައި މައިގަ
މާ އަގުބޮޑުކޮށް ރޯލްއޯވަރ ކުރަންޖެހިދާނެކަމުގެ، ނުވަތަ ރޯލްއޯވަރ ، ރީފައިނޭންސިންގ ރިސްކަކީ ދަރަނި ރޯލްއޯވަރ ކުރަންޖެހޭ ހިނދު

ރޭޓް ރިސްކަކީ އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ދަރަނީގެ ޚަރަދު އިތުރުވެގެން  ނުކުރެވިދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ. އިންޓަރެސްޓް
ގޮސްދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ. ކަރަންސީ ރިސްކަކީ އެކްސްޗޭންޖް ރޭޓަށް އަންނަ ބަދަލެއްގެ ސަބަބުން ދަރަނީގެ ޚަރަދު އިތުރުވެގެން 

 އިދާނެކަމުގެ ރިސްކެވެ.ހިނގަ

ގެ މިންވަރުތަކާއި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ކުރެވެމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް މިހާރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީ
ގެ  2024-2020ރިސްކަކީ ބޭރުފައިސާގެ ދަރަނީގެ މިންވަރު އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ކަރަންސީ ރިސްކެވެ. އެހެންކަމުން 

ގޮތެއްގައި މަސައްކަތް ކުރެވޭނީ މި ރިސްކް ކުޑަކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް ދަރަނީގެ ސިޔާސަތު  ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީއިން މައިގަނޑު
ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް  2019ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ކޮސްޓާއި ރިސްކް އަދި  2018ގައި  6ބައްޓަންކުރުމަށެވެ. ތާވަލު 

 ލަފާކުރެވޭ މިންގަނޑުތައް ހިމަނާފައިވާނެއެވެ.

 2019-2018: ދައުލަުތގެ ދަަރނީގެ ކޮސްޓް އަދި ިރސްކް، 6 ތާވަލު
 ރ ސްކްިއ ންޑ ކޭޓަރ   2018 2019

        
 އިންޓަރެސްޓް )ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން( 3 3

 ދަރަނީގެ އަގު 
 ވެއިޓެޑް އެވްރެޖް އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް )%( 4 4

 އެވްރެޖް ޓައިމް ޓު މެޗުރިޓީ )އަހަރު( 7  
ރީފައިނޭންސިންގ 

 ރިސްކް 
 އެއް އަހަރު ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ ދަރަނި )ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން( 33 11

 އެއް އަހަރު ތެރޭގައި މެޗުއަރވާ ދަރަނި )ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން( 23 8

 އެވްރެޖް ޓައިމް ޓު ރީފިކްސިންގ )އަހަރު( 7  
އިންޓަރެސްޓް ރޭޓް 

 ރިސްކް 
 އެއް އަހަރު ތެރޭގައި ރީފިކްސްވާ ދަރަނި )ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން( 48 39

 ފިކްސްޑް ރޭޓް ދަރަނި )ޓްރެޜަރީ ބިލް ހިމަނައިގެން( 80 70

 ބޭރު ފައިސާގެ ރިސްކް  ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި )ޖުމްލަ ދަރަނީގެ ނިސްބަތުން( 57 81
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 )ދައުލަތުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ރިޒަރވްސްގެ ނިސްބަތުން(ކުރުމުއްދަތުގެ ބޭރު ފައިސާގެ ދަރަނި  43 47

 
 

ގައި ހިމެނޭ ދަރަނީގެ ޚަރަދާއި ރިސްކުގެ އިތުރުން، ޤައުމުގެ އިޤްތިޞާދަށް ހީނަރުކަމެއް ކުރިމަތިވާ ކޮންމެ ކަމަކީ ދަރަނި  6ތާވަލު 
އެމެރިކާ އަދި ޗައިނާގެ ވިޔަފާރީގެ ، އިގްތިޞާދީ ދުވެލި ދަށްވުންމެނޭޖްކުރުމުގައި އިތުރު ގޮންޖެހުމެއް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ 

ނޑު ގޮންޖެހުންތަކަށް ވާއިރު، މީގެ   ހަގުރާމަ އަދި ބްރެކްސިޓަކީ މެދުރާސްތާގައި ބައިނަލްއަޤްވާމީ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައި މައިގަ
ސްމެންޓްތަކަށާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް ކުރިމަތިވުން ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ނޭދެވޭ އަސަރެއް ރާއްޖާގައި ހިމެނޭ ބޭރުގެ އިންވެ

 އެކަށީގެންވެއެވެ. އަދި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުން ލިބޭ އާމްދަނީ މަދުވެއްޖެނަމަ، ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޑެފިސިޓް ބޮޑުވެ، ދަރަނީގެ 
 ވެއެވެ.މިންވަރު އިތުރުވެ، ބޭރު ފައިސާގެ އެކްސްޗޭންޖް ރިސްކް ބޮޑުވުން އެކަށީގެން 

ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ޑެފިސިޓް ކުޑަކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ، މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކޮށް
 މިންވަރެއްގައި ދަރަނި ބެހެއްޓުމަށް މަސައްކަތްކުރުން މުހިއްމެވެ.

 

 ގެ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ  2020-2024 .5

ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލުމުގައި ދަރަނީގެ މިހާރު ހުރި ކޮސްޓާއި ރިސްކް ކުޑަކުރެވޭނެފަދަ ގޮތަކަށް  ގެ 2020-2024
ންދާ ސްޓްރެޓަޖީ އެކުލަވާލުމަށް ބެލެވިފައިވާނެއެވެ. މިގޮތުން މިހާރު ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ މިންވަރުތަކާއި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ކުރެވެމު

ށް ބަލާއިރު ކުރިމަތިވާ އެންމެ ބޮޑު އެއް ރިސްކަކީ ބޭރުފައިސާގެ ދަރަނީގެ މިންވަރު އިތުރުވެގެން ދިއުމެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތްތަކަ
ނޑު ކަންކަމަކީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އެތެރޭގެ މާކެޓް ފުޅާކޮށް އެ މާ  ކެޓުން މި ރިސްކް ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ހިމަނާ މައިގަ

 ފެކްޓިވް ފައިނޭންސިންގ ހޯދުމަށްޓަކައި ކުރެވޭނެ ކަންކަމެވެ.ކޮސްޓް އި

ނޑު ކަންތައްތައް:  މި ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާ މައިގަ

 ޕްރައިމެރީ މާކެޓްގައި އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތައް އިތުރުކުރުން. .1

އިންވެސްޓަރުންގެ އަދަދު މަދުވުމުގެ ސަބަބުން މިހާރު ވަނީ ތަރައްޤީގެ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އެތެރޭގެ މާކެޓްގައި ބައިވެރިވަމުންދާ 
ށް މަޝްރޫއުތަކަށް ބޭނުންވާ ފައިސާގެ ބޮޑު ބައެއް ބޭރުގެ މާކެޓުން ހޯދަންޖެހިފައެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ އިންވެސްޓަރުންނަ

ގެންދާ ފުރުޞަތެކެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ސަރުކާރަށްވެސް މިފަދަ ޤައުމުގެ ތަރައްޤީގެ މަސައްކަތްތަކުގައި ބައިވެރިވުމަށް ގެއްލި
ށް މަސައްކަތްތަކަށް އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އެތެރޭގެ މާކެޓުން އިންވެސްޓްމަންޓް ނުލިބޭކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މިކަމަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަ

ހަރެއްގެ ތެރޭގައި ބޭރުގެ ބައެއް ބޭންކުތަކުގެ ބްރާންޗްތައް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކުރިއަށް އޮތް ދެ އަ 
ތި ރާއްޖެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުންނެވެ. އަދި ޓުއަރިޒަމް ދާއިރާއާއި އެހެނިހެން ދާއިރާތަކުގައިވެސް ހަރަކާތްތެރިވާ ބޮޑެ

އިންވެސްޓް ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމުގެ ގޮތުން  ،އަދި އާއްމު ރައްޔިތުންނަށްވެސް ، ކުންފުނިތަކާއި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް
 ސަރުކާރުން ވިއްކާ ޓްރެޜަރީ ބިލްގެ ޑިނޯމިނޭޝަން ކުޑަކުރުމަށް ރާވާފައިވާނެއެވެ. އަދި މިކަމަށް ވާންޖެހޭ ތައްޔާރީތައް މިހާރު ވަނީ

 ފަށާފައެވެ.

 އިތުރުކުރުން. ޕްރައިމެރީ މާކެޓްގައި ދިގު މުއްދަތުތަކަށް އިންވެސްޓްކުރާ އަދަދުތައް  .2

ދައުލަތުގެ އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ މާކެޓްގައި ވިއްކާ ސެކިއުރިޓީތަކުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ދިގު މުއްދަތުގެ 
 އިންސްޓްރުމަންޓްތަކެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި މާކެޓްގައި ވިސްނުން ހުރިގޮތް ބެލުމަށްޓަކައި ބައެއް
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ވެސްޓަރުންނާއި މަޝްވަރާތައް ކުރެވި، މިކަމަށް އެކަށީގެންވާ މިންވަރަކަށް ތަރުޙީބު ލިބިފައިވެއެވެ. މިހެންކަމުން ކުރިއަށް އޮތް އިން
 އަހަރާއި ދެމެދުގެ ބޮންޑުތަކެއް ވިއްކުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ. 20އަހަރާއި  8ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެކި ފަހަރުގެ މަތިން 

 ޓްރުމަންޓްތަކެއް ތަޢާރަފްކޮށް މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުން.އިސްލާމިކް އިންސް  .3

 ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ޝަރީއާ ކޮމްޕްލަޔަންޓް އިންސްޓްރުމަންޓްގައި އިންވެސްޓްކުރުމަށް ބޭނުންވެފައިވާ ފަރާތްތައް ވަނީ
ފައި ވަނީ މިފަދަ ވަރަށް މަދު އިންސްޓްރުމަންޓްތަކެއް އިތުރުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އެތެރޭގެ ދަރަނީގެ މާކެޓްގައި މިހާތަނަށް ބޭނުންކުރެވި

 ކަމުން، މި ފަރާތްތަކަށް މި ފުރުޞަތު ލިބިފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި މި ފަރާތްތަކަށް ފުރުޞަތު ފަހިކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ދިގު މުއްދަތުގެ 
 ވެ.ސުކޫކް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ތަޢާރަފްކުރުމަށް ވަނީހަމަޖެހިފައެ

 
ނޑި ކަމުގައި  ނޑުދަ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އެތެރޭގެ މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަކީ މި ސްޓްރެޓަޖީގެ ދަށުން މަސައްކަތްކުރެވޭނެ މައިގަނޑު ލަ

ރެވޭ ވީނަމަވެސް، ބޭރުގެ ދަރަންޏާއި ގުޅިގެންވެސް މުހިއްމު ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފާހަގަކު
 ކަންކަމަކީ:

ދައުލަތުގެ މުހިއްމު މަޝްރޫޢުތައް ފައިނޭންސްކުރުމަށް ދަރަންޏަށް ބަރޯސާވާ މިންވަރު ކުޑަކުރުމަށާއި، އެކުވެރި ޤައުމުތަކާއެކު  .1
 އޮތް ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަހަރު ތެރޭ މޯލްޑިވްސް ޕާޓްނަރޝިޕް ފޯރަމެއް ވަނީ ބޭއްވިފައި.

ޓަކައި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކުން ހިލޭ އެހީއާއި ޓެކްނިކަލް އެސިސްޓަންސް ހޯދުމަކީ ނުކޮށް މެނޭޖްކުރުމަށްދަރަނީގެ މިންވަރު މަތި .2
 ކުރިއަށް އޮތް ތިން އަހަރުގެ ތެރޭގައި މުހިއްމު އަހައްމިއްޔަތުކަމެއް ދެވޭނެ މަސައްކަތެއް.

ޓަރއަކަށް މާލީގޮތުން ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ދިވެހި ދައުލަތަށް ކުރިމަތިވެދާނެ ޑިޒާސްފައިނޭންސް ކުރާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައ .3
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކަޓަސްޓްރޮފީ ޑިފަރޑް ޑްރޯޑައުން އޮޕްޝަންގެ ކޮންޓިންޖަންޓް ލޯނެއްގައި ވަރލްޑް ބޭންކާއެކު ސޮއިކުރުމުގެ 

ކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހޭ މަސައްކަތް ކުރުން. މިއީ ރާއްޖެއަށް ކާރިސާއެއް ދިމާވާ ހާލާތެއްގައި ލަސްނުކޮށް ފަސޭހައިން ބޭނުން
 ލޯނެއް.

 ޖަޕާނުގެ މާލީ ބާޒާރަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ "ސަމުރާއީ" ބޮންޑެއް ތައާރަފްކުރުމަށް ކުރެވޭ މަސައްކަތް. .4
ގްރީން ބޮންޑް، ބްލޫ ބޮންޑް އަދި ސަސްޓެއިނަބަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ގޯލްސް ޕްރޮގްރާމަޓިކް ބޮންޑް ފަދަ އާ އިނިޝިއޭޓިވްސް  .5

 ފުރުޞަތު ރާއްޖެއަށް އޮތް މިންވަރު ދިރާސާކުރުން.ބޭނުންކުރުމުގެ 
 ދައުލަތުން ހިންގާ ތަރައްޤީގެ އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކުގައި ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުން. .6
ރެންޓީ ދޫކުރުމުގެ އުސޫލު އިތުރަށް ދައުލަތުން ގެރެންޓީކޮށްދެވޭ ދަރަނީގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ރިސްކް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން ގެ  .7

 ހަރުދަނާކުރުން.
ދައުލަތުގެ ދަރަނި ސަރވިސްކުރުމުގައި ކުރިމަތިވެދާނެ ދަތިކަމަކަށް ވިސްނާ، ދައުލަތުން ވަނީ ސޮވްރިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފަންޑެއް  .8

 .ޤާއިމްކޮށް މި ފަންޑުގައި މިކަމަށްޓަކައި ފައިސާ ޖަމާކުރެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސާފައި

 

ކޮށް ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓަޖީގެ ތެރެއިން އެތެރޭގެ މާކެޓް ތަރައްޤީކުރެވުމުން މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ ބައެއް ރިސްކްތައް، ޙާއްސަ
ނަމަ، ކަރަންސީ ރިސްކް ކުޑަކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. މިގޮތުން މި ސްޓްރެޓަޖީއާ އެއްގޮތަށް ދަރަނި ނެގުން ބައްޓަންކުރެވިއްޖެ

 ގައި ހިމަނާފައިވާނެއެވެ. 7ވަލު ދަރަނީގެ ރިސްކްތައް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބަދަލުވެގެންދާނެގޮތް ތާ 
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 : ދައުލަުތގެ ދަަރނީގެ ސްޓްެރޓަޖީގެ ުމއްދަުތަގއި ދަަރނީގެ ޮކސްޓް ައދި ރިސްކަށް އަންނާނެަކމަށް ބަެލވޭ ަބަދލުތައް 7ތާވަލު 
 ރ ސްކްިއ ންޑ ކޭޓަރ   2020 2021 2022 2023 2024

              

 ދައުލަތުގެ ޖުމްލަ ދަރަނި )ޤައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމުގެ ނިސްބަތުން( 73 76 74.8 74.4 71.9

 އިންޓަެރސްޓް )ޤަުއމީ އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ނިްސބަތުން( 3 3 3 3 2
 ދަރަީނގެ ައގު 

 ރޭޓް )%(ވެއިޓެޑް އެްވރެޖް އިންޓަެރސްޓް  4 4 4 4 4

 އެްވރެޖް ޓަިއމް ޓު މެޗުރިޓީ )އަަހރު(         9

ރީފައިޭނންސިްނގ 
 ރިސްކް 

11 6 8 11 7 
އެއް ައހަރު ތެޭރަގއި މެުޗއަރވާ ަދރަިނ )ޖުމްލަ ދަރަީނގެ 

 ނިސްބަުތން(

8 4 6 8 5 
އެއް ައހަރު ތެޭރަގއި މެުޗއަރވާ ަދރަިނ )ޤައުމީ 

 އުފެްއދުންެތރިކަުމގެ ނިްސބަތުން(
 އެްވރެޖް ޓަިއމް ޓު ރީފިކްސިްނގ )އަަހރު(         8

އިންޓަެރސްޓް ރޭޓް 
 ރިސްކް 

37 32 36 39 34 
އެއް ައހަރު ތެޭރަގއި ރީފިކްްސވާ ަދރަިނ )ޖުމްލަ ދަރަީނގެ 

 ނިސްބަުތން(
 ފިކްސްޑް ރޭޓް ދަަރނި )ޓްރެަޜރީ ބިލް ހިމަަނއިގެން( 70 70 71 72 73

 ދަަރނި )ޖުމްލަ ަދރަީނެގ ނިސްބަތުން(ބޭރު ފަިއާސގެ  83 84 85 85 83

 ބޭރު ފަިއާސގެ ރިސްކް 
81 34 49 66 30 

ކުރުުމއްދަުތގެ ޭބރު ފައިާސގެ ަދރަނި )ދައުލަުތގެ ޭބރު 
 ފައިާސގެ ރިަޒރވްްސގެ ނިްސބަތުން(

 
 

 ދައުލަތުގެ ދަރަނީ މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހުށަހަޅާގޮތް  .6

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

ކުރުމަށްވެސް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެވެމުންދެއެވެ. މިގޮތުން ކުރެވެމުންދާ ބައެއް މަސައްކަތް ތިރީގައި  ޕްރޮސެސްތައް ހަރުދަނާ
 ހިމެނީމެވެ.

 ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް އެސެސްމަންޓް އަދި ރީފޯމް ޕްލޭން  .1

ދެއް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން ރާއްޖޭގެ ޑެޓް މެނޭޖްމަންޓް ޕަރފޯމަންސް ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ވަފް  2019
. އަދި ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓުގައި ރާއްޖެއިން ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމުގައި ރަގަޅަށް ކުރަމުންދާ 1އެސެސްމަންޓެއް ވަނީ ހަދާފައެވެ 

ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ކުރުމަށް ޓައިމްލައިންތަކެއް ކަނޑައަޅާ  ކަންކަމާއި ރަގަޅު ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފާހަގަކޮށްފައި ވެއެވެ. އަދި ރަގަޅު 
 ރީފޯމް ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

 ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިއްމާވުމުގެ ޤާނޫނު  .2

                                                           
 1ިDeMPA-Assessment-Performance-Management-Debt-http://documents.worldbank.org/curated/en/964251564149648484/Maldives 

http://documents.worldbank.org/curated/en/964251564149648484/Maldives-Debt-Management-Performance-Assessment-DeMPA


 

 މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް | މެދުރާސްތާގެ ދަރަނީގެ ސްޓްރެޓެޖީ                                                       10

ނޫނުގައި ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ހިމެނޭ ބައެއް ފުށުއެރުންތައް ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤާނޫނާއި ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިއްމާވުމުގެ ޤާ
އިސްލާހުކުރުމަށާއި، ދައުލަތުގެ ޚަރަދަށް ޒިއްމާވުމުގެ ޤާނޫނުގައި ހިމެނޭ ފިސްކަލް ހަމަތަކަކީ އެންމެ ރަގަޅު ހަމަތައްތޯ ބަލާ 

އި ހިމަނާފައިވާ ކަންކަމެވެ. އަދި މި ޤާނޫނުތައް ރިވިއުކުރުމަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްގެ މިއަހަރުގެ ލެޖިސްލެޓިވް އެޖެންޑާގަ
ރޑްތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ރާއްޖެފަދަ ޤައުމަކާއި އެންމެ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ޤާނޫނު  ރިވިއު ކުރާއިރު ބައިނަލްއަޤްވާމީ ސްޑޭންޑަ

 ބައްޓަންކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރެވޭނެއެވެ.

 ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އޮޑިޓް  .3

ޑިޓަކީ އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ހަދާ ފައިނޭންޝަލް ސްޓޭޓްމަންޓް އޮޑިޓްގެ ތެރޭގައި ހަދަންޖެހޭ އޮޑިޓަކަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އޮ
ވަނަ  2019ވާއިރު، އެ އޮފީހުގައި ހުރި އިދާރީ ދަތިތަކެއްގެ ސަބަބުން އޮޑިޓްކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ލަސްވެފައި ވީނަމަވެސް، 

ގެ ޑެޓް އޮޑިޓް އެއްކޮށް ހަދާ ނިމުމަކާ ގާތްވެފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާ  2018އަދި  2017، 2016އަހަރުގެ ތެރޭގައި ވަނީ 
 ދަރަނީގެ އޮޑިޓް ހެދުމުގައި ލަސްނުކޮށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތެއްގެ ތެރޭގައި ހެދޭނެކަމަށް ބެލެވޭތީ، މިއީ ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމަށް ލިބޭ 

 ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ.

 ށް ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމްތައް ދަރަނި ރިކޯޑްކުރުމަ  .4

ދައުލަތުގެ ދަރަނި ރިކޯޑްކުރުމަށް ބޭނުންކުރެވެނީ ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓްގެ ޑެޓް ރިކޯޑިންގ އެންޑް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމެވެ. 
ހާރު ބޭނުންކުރެވޭ އަދި މިހާރު ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއަޓުން ވަނީ އޭގެ އާ ވަރޝަނެއް ތައާރަފްކޮށްފައެވެ. މި ވަރޝަންއަކީ މި

ވަރޝަންގައި ހިމެނޭ ގިނަ ލިމިޓޭޝަންތަކެއް ހައްލުކޮށްދޭނެ ވަރޝަންއަކަށް ވުމާއެކު މި ވަރޝަންއަށް މައިގްރޭޓް ކުރުމަކީ 
ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ފެށުމަށް ރާވާފައިވާ މަސައްކަތެކެވެ. މީގެ އިތުރުން ސަރުކާރުގެ އޭޖެންޓެއްގެ ގޮތުން ޓްރެޜަރީ 

ންސްޓްރުމަންޓްސް ވިއްކުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ވެސް ދަނީ އެކަމަށް ބޭނުންކުރެވޭ ސިސްޓަމަށް އި
ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން ދަރަންޏާއި ގުޅިގެން ދެފަރާތުންވެސް ކުރަންޖެހޭ އިދާރީ 

 ލުއިވެ، ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް އޮޓޮމޭޓް ކުރެވި، އޮޕަރޭޝަނަލް ރިސްކް ކުޑަކުރެވިގެން ދާނެއެވެ.މަސައްކަތްތައް 

 ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް އެރޭންޖްމަންޓްތައް  .5

އޮފް ފިނޭންސްގެ ދައުލަތުގެ ދަރަނި މެނޭޖްކުރުމަށް ޕްރޮއެކްޓިވްކޮށް މަސައްކަތްކުރުމަށް މަގުފަހި ކުރުމުގެ ގޮތުން، މިނިސްޓްރީ 
ތެރޭގައި އެކަމަށް އޮންނަ އިންސްޓިޓިއުޝަނަލް ސެޓްއަޕަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ. އަދި މީގެ ސަބަބުން 

 ދަރަނި މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރެވޭނެކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

 ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން  .6

ނަށް ފަސޭހައިން ލިބެންހުންނަ މައުލޫމާތަށްވުމަކީ މުހިއްމު ކަމަކަށް ވާތީ، ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތު ދަރަނީގެ މަޢުލޫމާތަކީ އާއްމުން
 އާއްމުކުރުން މިހާރު ވާނީ އިތުރުކުރެވިފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތާވެސް އާއްމު ކުރެވޭ މައުލޫމާތު އިތުރުކުރުމަށް ރޭވިފައިވެއެވެ.

 

 ނިންމުން  .7

މެނޭޖްމަންޓް ރިފޯމްކުރުމަށް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ޕަބްލިކް ފައިނޭންސް މެނޭޖްމަންޓް ސިސްޓަމްސް ސްޓްރެންތަނިންގ ޕަބްލިކް ފައިނޭންޝަލް 
މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، އަދި އެނޫންވެސް ބޭރުގެ އެހެނިހެން އެހީއާއެކު، ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ދަރަނި 
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ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އަދި މިކަމަށްޓަކައި މި ސްޓްރެޓަޖީގައި ވާފަދައިން އެތެރޭގެ މެނޭޖްކުރުން ހަރުދަނާ ކުރުމަށް 
 މާކެޓް ތަރައްޤީކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތަކުގައި ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރުމަށް ވަނީ ރޭވިފައެވެ.

އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ ސަރުކާރާއި ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ހިންގުން ނަމަވެސް، ދައުލަތުގެ ދަރަނި ކުޑަކުރުމަށް އެޅޭނެ 
އަދި މިއީ ދައުލަތުން ދަރަނި ބެހެއްޓޭނެ  ޑެފިސިޓް ކުޑަކުރެވި، މެކްރޯއިކޮނޮމިކް ސްޓެބިލިޓީ ޤާއިމްކުރެވިގެން ދިއުމެވެ. ،ހަރުދަނާކޮށް

 ކުރުމަށް އެޅޭނެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެކެވެ.މިންވަރު، ނުވަތަ ޑެޓް ކެރީއިންގ ކެޕޭސިޓީ، އިތުރު


